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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přímého pohonu 

tramvajového kola. Nejprve je nezbytné zpracování rešerše příkladů konstrukčních řešení 

přímého pohonu tramvajového kola. Pro výpočty je nutné analyzovat zástavbové možnosti 

v podvozku tramvaje pro zástavbu pohonného mechanismu. Podle trakční charakteristiky 

vozidla se zjistí provozní zátěž pohonu silovými účinky, s přihlédnutím ke geometrii 

tramvajové tratě se určí úhel vychýlení spojovacího prvku, případně se stanoví ještě další 

parametry provozu. Po určení všech potřebných parametrů, je již možné vybrat z katalogů 

výrobců vhodný spojovací prvek a provést kontrolu otáček. Výběr hnacího hřídele přímého 

pohonu tramvajového kola je hlavním cílem této práce. 

Abstract 
This bachelor thesis deals with the design concept of direct drive of the tram wheel. 

First, it is necessary to handle the search examples of design solutions of direct-drive of the 

tram wheels. For calculations, is necessary to analyse the dimensions in the tram chassis for 

the drive mechanism. According to the traction characteristics of the vehicle is found 

operating load of the drive force effects, according to the geometry of the tramway track to 

determine the angle of deflection of the shaft, or another traffic parameters. After specify all 

necessary parameters, it is possible to select suitable connecting element from  

a manufacturer catalog and check the rev of the shaft. The main goal of this work is selection 

of the drive shaft of the direct drive tram wheel. 
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1 Úvod 

Tramvajová doprava je jedním ze způsobů řešení městské hromadné dopravy 

v mnoha městech jak v České republice, tak i ve světě. Na městská kolejová vozidla jsou 

hlavně kladeny požadavky na rychlost při přepravě cestujících, zejména pak, na efektivní 

přenesení potřebného výkonu k pohonu tramvaje. Přenesení výkonu lze, v případě přímého 

pohonu, realizovat kloubovým hřídelem, který je připojený mezi elektromotor  

a tramvajové kolo. 

Mým cílem bakalářské práce je navrhnout řešení konstrukce přímého pohonu 

tramvajového kola. Pro splnění cíle musím nejprve analyzovat existující konstrukční řešení 

v rešeršní části práce, dále pak zjistit maximální mezní rozměry v podvozkové části vozidla. 

Dalším krokem je zjištění vzájemné úhlové výchylky elektromotoru a tramvajového kola. 

S přihlédnutím k jízdnímu cyklu vozidla a silovým účinkům vznikajícím při provozu vyberu 

dopovídající kloubový hřídel. U vybraného kloubového hřídele provedu kontrolu kritických 

otáček. Podle údajů z katalogu mohu vymodelovat 3D model sestavy pohonu tramvaje. 
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2 Rešerše stávajících konstrukčních řešení přímého pohonu 

tramvajového kola 

2.1 Seznámení s přímým pohonem tramvají 

Přímým pohonem tramvajového kola se rozumí takový druh přenosu výkonu,  

kdy elektromotor je zabudovaný do konstrukce kola a tvoří tak jednu konstrukční podsestavu 

podvozku (neodpružený pohon), nebo je elektromotor upevněn na rámu podvozku a přes 

ojničkovou spojku, nebo kloubový hřídel, pohání tramvajové kolo (odpružený pohon). [1] 

Konstrukční řešení přímého pohonu tramvají a jejich kol lze rozdělit podle 

následujícího schématu, které budu popisovat dále: 

a) Pohon s neodpruženým nábojovým motorem (kolový motor) 

 synchronní motor bez planetové převodovky 

 asynchronní motor s planetovou převodovkou 

b) Odpružený pohon integrovanými trakčními jednotkami s trakčním motorem 

mimo pevnou osu kola 

 Částečně odpružená jednotka tvořená elektromotorem a kolovou 

převodovkou, uloženou na kolovém čepu tramvajového kola. Tato jednotka je 

přes závěsku upevněna k rámu podvozku. 

 Zcela odpružený pohon elektromotor s převodovkou (nebo bez ní) vytváří 

jeden konstrukční celek upevněný na rámu podvozku, který přes kloubový 

hřídel, nebo ojničkovou spojku, případně jinou pružnou spojku pohání 

tramvajové kolo. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že požadavky jsou kladeny především na 

elektromotor, který musí být schopen vytvořit odpovídající výkon a hnací moment  

a rozměrově se musí vejít do omezeného prostoru vně tramvajového kola. Tím se dostávám 

k jednotlivým typům elektromotorů, které lze použít pro přímý pohon tramvajového kola. [1] 

2.1.1 Pohon s neodpruženým kolovým motorem 

Z hlediska historie konstrukce uložení elektromotorů je neodpružená varianta první  

a nejstarší. Elektromotor je přímou součástí tramvajového kola, proto je označován jako 

kolový motor. Toto řešení bylo realizováno ve formě synchronního motoru nebo 

asynchronního motoru. Dnes se již z důvodu velkého procenta neodpružených hmot 

nevyužívá. [1] 
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Synchronní elektromotor lze použít přímo pro pohon tramvajových kol, protože 

z důvodu svých vlastností nepotřebuje k redukci točivého momentu převodovku. 

U kolejových vozidel se používají v posledních letech synchronní elektromotory 

s permanentními magnety z prvků vzácných zemin (zkráceně PMSM1), v nichž jsou 

permanentní magnety nalepeny, případně vsazeny do drážek, po obvodu rotoru. Tím odpadá 

problém s napájením navíjených cívek, které se u toho typu elektromotoru vyskytují pouze 

ve statoru. PMSM lze rozlišit na dva typy [1], [2]: 

 PMSM s vnitřní rotorem je elektromotor klasické koncepce, vně se nachází pevný 

stator s cívkami, který je připevněný k rámu podvozku a uvnitř je otočně uložený rotor 

v ložiscích, s připevněnými permanentními magnety. Tímto typem elektromotoru je 

vybavena například tramvaj Škoda 15T ForCity Alfa (viz kapitola 2.2.4.1) [2]. 

 PMSM s vnějším rotorem si lze představit jako předchozí typ, ale s otočenými 

pozicemi rotoru a statoru; rotující část s připevněnými magnety (na které navíc 

příznivě působí vliv odstředivé síly) je umístěna vně, uvnitř je pevně k podvozku 

uložen stator s vinutou cívkou. Na Obr. 1 je patrná aplikace synchronního kolového 

motoru s vnějším rotorem. Elektromotor je uložený v kyvném rameni podvozku 

tramvaje Stadler Variobahn (viz 2.2.2.1), na vnější straně rotoru je přišroubován 

brzdový kotouč provozní brzdy se třmenem a destičkami. 

 

Obr. 1 Použití synchronního trakčního elektromotoru [1]  

                                                      
1
 Zkratka z angl. Permanent Magnet Synchronous Motor 
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Asynchronní motor mění svoje otáčky se zatížením, a proto se v případě kolového 

motoru musí vybavit planetovou převodovkou pro zvýšení točivého momentu. Na Obr. 2 se 

nachází podvozek tramvaje Bombardier T 2000 BXL. Provedení asynchronních motorů je 

s klecovým vinutím nakrátko, z vnější strany přiléhá ke kolu elektromotor, na vnitřní straně 

se nachází planetová převodovka s brzdovým kotoučem a třmenem kotoučové brzdy. [3] 

 

Obr. 2 Asynchronní elektromotory v podvozku tramvaje T2000 BXL [3] 

Pro snížení dynamických účinků pocházejících od jízdy po nerovné tramvajové trati, 

se částečné odpružení obou typů elektromotorů se realizuje přidáním pružných elementů  

o malé tuhosti přímo do disku kola (motor zůstává nevypružen). Toto vypružení je 

provedeno pryží a kromě vypružení slouží také k potlačení hluku při průjezdu vozidla. Je však 

nutné zachovat vodivé propojení mezi oběma díly vypružení, pro přechod trakčního proudu 

do kolejnic. [1] 

2.1.2 Pohon integrovanými trakčními jednotkami s trakčním motorem 

mimo osu kola 

Odpružený pohon, se používá ve formě integrované trakční jednotky s trakčním 

motorem mimo osu kola. Můžeme ho rozdělit na částečně odpružený a integrovaný, zcela 

odpružený, pohon. Pro přenos krouticího momentu z elektromotoru na kolo se používá druh 

Kardanova hřídele, kterým je homokinetický kloub, jež zajišťuje kinematicky přesný převod 

bez ztrát otáček. [1] 
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Výkon lze na kolo přenést také použitím tzv. ojničkové spojky, viz Obr. 3. Jejím 

principem je vazba ojniček, která spojuje unašeč hnacího hřídele s kolem. Tato vazba je 

provedena pružným členem umístěným centricky okolo nápravy (dutou hřídelí). [4] 

 

 

Obr. 3 Ojničková spojka [5] 
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2.2 Příklady uplatnění přímého pohonu u nízkopodlažních tramvají 

Variantu přímého pohonu tramvajových kol nabízí několik výrobců městských 

dopravních prostředků. Jejich výběr jsem provedl tak, aby respektoval zadání individuálního 

pohonu kol, nejsou zde tedy uvedeni ti výrobci, kteří zadání nesplňují a rovněž zde nejsou 

uvedeny konkrétní typy tramvají, které tomuto zadání nevyhovují. Rozdělení výrobců 

městských kolejových vozidel je podle využití jednotlivých typů pohonů. 

2.2.1 Bombardier Inc.2 

2.2.1.1 Tramvaj T2000 BXL 

Tato typová řada tramvají byla vyrobena pobočkou firmy Bombardier v německém 

Mannheimu mezi roky 1993 až 1995 pro belgické hlavní město Brusel a jeho dopravní podnik 

v počtu 51 kusů. Firma Bombardier Inc. dodala mechanickou část, na elektrické části 

spolupracovala firma GEC-Alstom. Tramvaj je 100% nízkopodlažní, služební hmotnost 

prázdné tramvaje je 31 900 kg, rozchod kol je standardní 1 435 mm, délka přes čela vozu 

22 800 mm, počet a výkon elektromotorů je 8 × 44 kW, maximální rychlost 70 km/h.[3] 

Tramvaj je konstruována jako tříčlánková obousměrná s polopantografovým 

sběračem proudu umístěným v polovině délky vozidla, na střeše krátkého prostředního 

článku. Každý článek má jeden hnací podvozek, přičemž krajní podvozky jsou hnací pouze 

jednou nápravou. Druhá náprava prvního a třetího podvozku, blíže prostřednímu článku,  

je běžná, s menším průměrem kola, kvůli lepším vlastnostem vozidla při průjezdu obloukem. 

Brzdové kotouče a třmeny kotoučové brzdy jsou umístěny zevnitř podvozků vždy u hnaných 

kol. [3]  

                                                      
2
Společnost Bombardier Inc. byla založena v roce 1942 v Kanadě Josephem-Armandem 

Bombardierem. Jedním z jejích prvních výrobků byl sněžný automobil do kanadských zasněžených plání, 

označený B12, který můžeme chápat jako předchůdce dnešních roleb. V průběhu 20. století se společnost 

rozrostla na nadnárodní koncern působící jako výrobce v letecké, a pozemní kolejové dopravě.  

Vyrábí mj. elektrické lokomotivy (TRAXX,ALP), vysokorychlostní jednotky (projekt ZEFIRO),  

příměstské jednotky (jedno i dvoupatrové; ICE-T), soupravy pro regionální dopravu, jednotky metra, vozidla 

typu monorail a v neposlední řadě také tramvaje. Bombardier Inc. vyráběl nízkopodlažní tramvaj s přímým 

pohonem kol označený jako T2000 BXL. [24] 
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Obr. 4 Tramvaj Bombardier T2000 BXL v Bruselu (2011) [3] 

Asynchronní trakční motor je na podvozcích umístěný jako nábojový neodpružený 

s dvoustupňovou planetovou převodovkou s integrovaným uložením vypruženého 

tramvajového kola. Trakční motory jsou chlazeny kapalinou a vytváří kyvné rameno. [3] 

 

Obr. 5 Podvozek tramvaje T2000 BXL (1994) [3] 
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2.2.2 Stadler Rail AG3 

2.2.2.1 Stadler Variobahn 

Stadler Variobahn je článková nízkopodlažní tramvaj, jejíž prototyp vznikl v roce 1993, 

původně ve firmě ABB (Asea Brown Boweri). Ve zkušebním provozu tramvaj jezdila  

v německém městě Chemnitz, kam byla rovněž dodána i první série v počtu 30 kusů mezi 

roky 1998 a 2001, v jiné designové úpravě, než další série vyráběné firmou Stadler. Dodávky 

tramvají pokračovaly také do dalších německých i světových měst (např. Heidelberg, 

Mannheim a australské Sydney). [6], [7] 

Od roku 2009 přechází výroba pod společnost Stadler Rail AG a firma získává 

objednávky na další tramvaje pro města Bochum – Gelsenkirchen, Nürnberg, München, Graz, 

Postdam a Londýn – celkově cca 250 kusů tramvají. Vozidla jsou vyráběna v závodě Pankow 

na berlínském předměstí. [7] 

 
Obr. 6 Stadler Variobahn [7] 

Tramvaj Variobahn může mít mnoho modulových konfigurací, lze ji vyrábět jako 

jednosměrnou, tak i obousměrnou, může mít proměnný počet článků – od tří do sedmi 

článků. Tramvaj může být také nízkopodlažní v rozsahu 70 % až 100 %. Výška podlahy 

nízkopodlažní části je 350 mm nad temenem kolejnice. Variabilní je také šířka skříně – ta se 

může pohybovat od 2,3 m až do 2,65 m v závislosti na použitém průjezdném profilu u 

konkrétního provozovatele. [7] 

                                                      
3
 Firma Stadler AG byla založena nejprve jako konstrukční kancelář Ernsta Stadlera v roce 1941.  

Od roku 1945 se forma začala zabývat výrobou posunovacích lokomotiv, v roce 1984 se firma začala zabývat 

výrobou kolejových vozidel pro osobní dopravu. Firma Stadler má výrobní závody po celé Evropě, ve Švýcarsku, 

Německu, Polsku Maďarsku a Bělorusku. [6] 
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Z pohledu mechanicko-elektrické části má tramvaj každé kolo vybaveno vlastním 

synchronním elektromotorem, jejich počet je opět variabilní – je možné sestavit konfiguraci 

se čtyřmi až šesti elektromotory, každý o výkonu 95 kW, nebo osmi až dvanácti 

elektromotory, každý o výkonu 45 kW. Primární vypružení, mezi kolem a rámem podvozku, 

je zajištěno pryžokovovým prvkem. O vedení tramvajového kola se stará kyvné rameno.  

[1], [6] 

 

Obr. 7 Detail podvozku tramvaje Stadler Varoibahn [7] 

2.2.3 Siemens AG4 

2.2.3.1 Tramvaj ULF – Ultra Low Floor 

Tramvaj ULF byla vyráběna v letech 1995 (prototyp) až 2015 pobočkou firmy 

Siemens AG ve Vídni, právě pro dopravní podnik města Vídně – Wiener Linien, v počtu 

330 kusů. Série 10 kusů putovala do rumunského města Oradea v období 2008 – 2009. [8]  

Tramvaj ULF je článková, 100 % nízkopodlažní s minimální výškou nástupní hrany 

197 mm nad temenem kolejnice, což se promítlo i do jejího označení, ULF znamená Ultra 

Low Floor. Vyráběly se ve dvojím provedení – v krátké verzi označené ULF A, a dlouhé verzi 

označené ULF B. Délka krátké verze je 24 200 mm přes čela vozu,  

dlouhá verze měří přes čela 35 300 mm. Verze se lišily zejména počtem článků (3 články  

vs. 5 článků) a i počtem hnaných kol (75% vs. 67% motorizace). [9] 

                                                      
4
 Společnost Siemens založil Werner von Siemens v Berlíně v Německu roku 1847 pro výrobu svého 

vynálezu telegrafu s přímou indikací písmen pomocí ručičky reagující na změnu magnetického pole, místo 

Morseovy abecedy. Společnost Siemens AG má významný podíl na rozšiřování telegrafního spojení v Evropě.  

V průběhu 19. století vyvíjela a zdokonalovala telegrafní přístroje. V roce 1879 na veletrhu v Paříži Siemens 

představuje jako první na světě elektrický vláček poháněný ze závislého zdroje. Roku 1896 Siemens AG 

zprovoznil první metro v Evropě – v Budapešti v dnešním Maďarsku. V roce 1930 Siemens AG představuje 

elektrickou lokomotivu E44. V současné době se firma pohybuje v mnoha odvětvích elektroniky  

a elektrotechniky na všech kontinentech světa. Z dopravní techniky vyrábí především elektrické lokomotivy 

(Taurus, Vectron), tramvaje (ULF, Combino, Avenio) a jednotky metra pro Prahu (M1). [23] 



ČVUT  V  PR AZE   2017/2018 
FAKULTA STRO JNÍ  BAK ALÁŘ SKÁ P R ÁCE  LUKÁŠ  HET FLEI S CH  

- 18 - 
 

 

Obr. 8 Tramvaj Siemens ULF A ve Vídni [9] 

Jednotlivá volně otočná kola krajních článků jsou umístěna přibližně v jejich polovině, 

hnací kola středních článků jsou uložena v prostoru mezičlánkového přechodu, 

na portálových podvozcích tvaru obráceného písmene U, který je umístěn zvnějšku průchozí 

uličky. Kola jsou poháněna elektromotorem umístěným svisle přes hypoidní převodovku 

a kloubový hřídel. Na portálový rám je rovněž i zavěšena skříň jednotlivých článků. Vypružení 

je konstruováno pomocí šroubových pružin a hydropneumatického tlumiče. [9] 

  

Obr. 9 Portálová náprava a detail elektromotoru tramvaje ULF [10] 
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Přenos hnacího momentu od motoru je zajištěn hypoidní převodovkou. Jednokolový 

podvozek je rovněž vybaven elektromagnetickou kolejnicovou brzdou. Elektromotory 

dodávají výkon tramvaji v krátké verzi 6 × 52 kW, ve verzi dlouhé pak 8 × 52 kW, s tím,  

že první náprava ve směru jízdy není poháněna. V průběhu provozu proběhla rekonstrukce 

z původních elektromotorů chlazených kapalinou na elektromotory chlazené prouděním 

vzduchu. Výkon elektromotorů zůstal stejný, jako před rekonstrukcí. [9], [10] 

2.2.4 Škoda Transportation5 

2.2.4.1 Škoda 15T ForCity Alfa 

Počátky tramvaje 15T ForCity Alfa je třeba hledat v roce 2005, kdy společnost Škoda 

Transportnation vyhrála tendr na dodávku 250 kusů tramvají pro hl. město Prahu. V roce 

2008 byl vyroben a v roce 2009 vyjel první prototyp do pražských ulic v rámci prototypových 

zkoušek, koncem roku 2010 byl vůz nasazen do zkušebního provozu s cestujícími. Do ostrého 

provozu se první sériové vozy zařadily na počátku roku 2011. [11] 

 

Obr. 10 Tramvaj Škoda 15T ForCity [12] 

                                                      
5
 Podnik Škoda Transportation navazuje na tradici Škodových závodů v Plzni založených roku 1859 

hrabětem Valdštejn-Vartenberkem, původně jako slévárna a strojírna. Roku 1869 továrnu kupuje ing. Emil 

Škoda, který v závodě působil jako hlavní konstrukční inženýr. Pod vedením Emila Škody se podnik stává 

největší zbrojovkou Rakouska-Uherska. V roce 1920 začíná podnik s výrobou parních lokomotiv, první nese 

označení 1Lo, roku 1923 se do obchodního rejstříku zapisuje ochranná známka okřídlený šíp v kruhu. Svoji první 

elektrickou lokomotivu podnik vyrobil v roce 1928 pod označením 1Elo. Mez lety 1945 až 1989 podnik vyrábí 

elektrické lokomotivy pro země RVHP. Po roce 1989 prochází podnik transformací na akciovou společnost. 

Zlomové období přišlo v roce 2005, kdy Škoda a.s. uspěla v tendru na dodávku 250 kusů 100 % nízkopodlažních 

tramvají pro hl. město Praha. V následujících letech tento projekt nízkopodlažní tramvaje byl rozvinut na další 

typy tramvají pro evropská i mimoevropská města, např. litevská Riga, maďarská Miskolc, turecká Konya  

a slovenská Bratislava, které již nemají tento typ přímého pohonu, přenos výkonu je realizován přes čelní 

kuželové převodovky. [25] 
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Tramvaj Škoda 15T Alfa je 100 % nízkopodlažní, tříčlánková, v provedení pro Rigu také 

čtyřčlánková, jednosměrná se samostatnou kabinou pro řidiče. V provedení pro Prahu má 

tramvaj všechny podvozky hnací, do lotyšské Rigy byly tramvaje dodávány s prvním 

podvozkem běžným. Polopantografový sběrač proudu je umístěný na střeše prvního článku 

ve směru jízdy. V bočnici každého článku jsou dvoje posuvné dveře pro cestující, v prvním 

článku má kabina řidiče vlastní výklopné dveře umístěné nad prvním podvozkem. Výkon 

všech motorů je 16 × 45 kW, dohromady tedy výkon činí 720 kW. [12] 

 

Obr. 11 Podvozek tramvaje Škoda 15T ForCity [11] a [1] 

Elektromotory jsou synchronní s permanentními magnety, zavěšené vně rámu 

podvozku. Kotvou elektromotoru prochází hřídel dvojité zubové spojky, který přenáší točivý 

moment elektromotoru přímo na kolo. Součástí kola je kotouč provozní brzdy se třmenem, 

uchyceným na rámu podvozku. Podvozky je možné rozdělit na plně a částečně otočné. Plně 

otočné jsou první a čtvrtý. Druhý a třetí podvozek jsou nepravé Jakobsovy podvozky, které 

mají omezené otáčení, neboť každý je vedený pod skříní vozidla dvojicí otočných bodů 

(valivé dráhy kolébek), umožňujících vzájemné natočení jednotlivých článků tramvaje vůči 

sobě. [12], [11] 

2.3 Shrnutí řešení přímého pohonu tramvajových kol 

Mezi výhody patří možnost operativního odpojení vadného elektromotoru 

(mechanicky, nebo elektricky), kdy tramvaj může odjet na opravu bez pomoci dalšího vozu, 

dále pak nepřetržitá pohotovost motoru pro přechod do režimu elektrodynamické brzdy, 

řízení dělení tažné síly na jednotlivá kola a efektivní řešení protiskluzové ochrany (každý 

synchronní motor má svůj polovodičový měnič, který řídí jeho chod), zvýšení účinnosti 

pohonu, a efektivní řešení pro moderní nízkopodlažní vozidla. 
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Vedle výhod existují také i nevýhody, v poruchových stavech mohou být narušeny 

vlastnosti jednotlivých elektromagnetů, u PMSM stálá přítomnost magnetického toku 

permanentních magnetů způsobuje ztráty v železném magnetickém obvodu při jízdě 

výběhem, v případě vysokých teplot (zadření) se mohou permanentní magnety 

odmagnetovat. [2] 
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3 Zástavbové rozměry v podvozku vozidla 

3.1 Omezení průjezdným průřezem 

Tramvajová kolejová vozidla, podobně jako železniční kolejová vozidla, podléhají 

normalizaci průjezdných profilů a obrysů. Pro průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy 

pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách platí norma ČSN 28 0318 s datem 

účinnosti 1. 4. 2015. Mezním rozměrům, které jsou uvedeny v této normě, musí vyhovět 

každé kolejové vozidlo, které se schvaluje do provozu.  

Tramvajový vůz se při jízdě pohybuje uvnitř tzv. průjezdného průřezu, což je hranice 

prostoru, přes kterou nesmí přesahovat žádná část vně vyskytujících se staveb, předmětů  

a jiných kolejových vozidel, měřená od jeho osy a temene kolejnice. Norma ČSN 28 0318 

také definuje maximální výšku a maximální šířku průjezdného průřezu v přímém úseku tratě  

a rozšíření průjezdného průřezu při průjezdu obloukem. Rozšíření průřezu při průjezdu 

obloukem je nutné, protože skříň vozidla při průjezdu stranově vybočí. Rozšíření jsou 

normalizována pro profily v rozsahu poloměrů oblouků 18 m až 1 000 m. Pro tratě 

s přepravou cestujících je minimální poloměr oblouku 20 m, oblouky od poloměru 18 m se 

vyskytují pouze v opravárenském zázemí a vozovnách. Oblouk o poloměru více jak 1 000 m 

se považuje za přímý úsek a platí pro něj stejný průjezdný průřez bez rozšíření. Rozměry 

průjezdného průřezu v přímé trati jsou na Obr. 12. [13] 

 

Obr. 12 Průjezdný průřez přímé dvoukolejné tramvajové tratě [13] 
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Uvnitř tohoto průjezdného průřezu je umístěn v ose koleje vozidlový obrys vozidla 

provozovaného na tramvajové trati. 

3.2 Omezení vozidlovým obrysem 

Norma ČSN 28 0337 vymezuje pojem vozidlový obrys. Vozidlový obrys definuje 

maximální možné rozměry vozidla, které je možné provozovat na tramvajové trati 

odpovídající průjezdnému průřezu. Tento obrys pro vozidla tvoří obrazec v rovině kolmé 

k ose koleje, který vymezuje dovolené vzdálenosti jednotlivých bodů vnějšího povrchu 

vozidel a jejich součástí od osy obrysu pro vozidla a úrovně temene kolejnic. Osa obrysu 

vozidla prochází středem koleje kolmo k temeni kolejnice a je shodná s osou odpovídajícího 

průjezdného průřezu. Obrys pro vozidla je stanoven tak, že mezi ním 

a průjezdným průřezem je přiměřená vůle. [14] Obrys vozidla v přímé trati je na Obr. 13. 

 

Obr. 13 Průjezdný profil v přímé trati [14] 
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Skutečná šířka skříně a podvozků vozidla musí splňovat podmínky podle ČSN 28 0318. 

Tato norma dále stanovuje součásti (zpětná zrcátka a směrová světla), které mohou obrys 

pro konstrukci skříně přesahovat. Zpětná zrcátka, která musí být kloubově uložena a spodní 

okraj zrcátka musí být nejméně 2 250 mm nad úrovní temene kolejnice.[14] 

3.3 Prostor v podvozkové části vozidla 

Moderním trendem v oblasti městských kolejových vozidel je přiblížení se ke 100% 

nízkopodlažnosti, toho lze docílit tím, že podlaha v prostoru pro cestující bude co nejníže od 

temene kolejnice. Dodržení 100% nízkopodlažnosti se rovněž týká i podvozku s průchodem 

pro cestující a zde je z konstrukčních důvodů vyloučeno použití klasických dvojkolí, tedy dvou 

kol nalisovaných na jedné nápravě. Tento problém lze vyřešit s přihlédnutím k typu pohonu, 

kterým může být elektromotor v ose každého kola. 

Základními omezujícími parametry jsou zejména šířka tramvajové skříně, kterou jsem 

si pro účely této bakalářské práce vybral stejnou, jako referenční šířku skříně vozu, 

podle normy [14], tj. Ls = 2500 mm a dále pak normalizovaná vzdálenost rozkolí6 kol,  

která pro tramvajové vozy normálního rozchodu činí Lr = 1385 mm. V případě zpracování 

návrhu podvozku pro tramvaje s rozchodem menším než standardním (do 1435 mm) se 

rovněž zmenší i velikost rozkolí kol. Protože šířka skříně tramvaje se nemění v závislosti na 

rozchodu kol, vznikne více místa pro elektromotor a možnosti spojení s kolem v prostoru 

podvozku. 

 

Obr. 14 Řez podvozkem tramvaje Škoda 15T ForCity Alfa [15] 

Prostor v podvozku je z vnější části omezen vozidlovým obrysem a podélným bočním 

ochranným krytem, který je připevněn na podvozek a je v případě potřeby odnímatelný,  

viz Obr. 14. Za tímto krytem se nachází elektromotor, přišroubovaný k rámu podvozku. 

Mezi elektromotor a tramvajové kolo je nutné navrhnout technický prvek,  

který přenese krouticí moment z elektromotoru na tramvajové kolo. Tímto prvkem je 

                                                      
6
 Rozkolí kol je obvykle definováno jako vzdálenost vnitřních čelních ploch kol 
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kloubový hřídel s různě konstrukčně provedenými klouby. Hledání velikosti samotného 

spojovacího mechanismu je předmětem další kapitoly této práce. 

Nezbytnou součástí pohonu tramvaje je elektromotor, jenž musí být schopen dodat 

požadovaný výkon. S tím souvisí jeho rozměry, zejména délka a prostor, jaký zabírá 

v podvozku. Vztah mezi rozměry elektromotoru a jeho výkonem lze popsat mj. následující 

úměrou, kde Lm je délka elektromotru a Dm je jeho průměr: 

         
  (1) 

 

Ze vztahu (1) vyplývá, že výkon elektromotoru závisí na jeho délce s první mocninou, 

a změna jeho délky se projeví lineárním přírustkem výkonu. Elektromotor pro montáž vně 

tramvajového podovzku tedy musí mít větší průměr než délku – maximální možný poloměr 

elektromotoru je roven velikosti poloměru ojetého tramvajového kola zmenšeného  

o minimální světlou výšku vozidla, která činí 60 mm. 

Uvažuji, že elektromotor bude mít válcový konec hřídele vyvedený vně vlastní 

konstrukce, a na ní uchycen spojovací mechanismus pro přenos krouticího momentu. Délku 

elektromotoru, včetně, hřídele volím jako Lm = 450 mm. 

Posledním prvkem, který omezuje možnosti přímého pohonu kola je přímo 

tramvajové kolo. Použitý rozměr kola vychází z používaných typů tramvajových  

kol o šíři věnce bk = 100 mm. 

 

Obr. 15 Zástavbové možnosti v prostoru v podvozku 
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Výpočtem lze v tomto okamžiku určit předběžnou velikost prostoru mezi kolem  

a elektromotorem. Z výše uvedených údajů lze sestavit rovnici (2), která určuje velikost 

prostoru pro technický prvek spojení elektromotoru s kolem: 

    
  
 
  

  
 

        (2) 

Výpočet provádím pro polovinu šířky vozidla, dosadím tedy šířku kola bk  

a délku elektromotoru Lm, velikosti šířky vozové skříně Ls a rozkolí Lr jsou poloviční.  

Po dosazení těchto vstupních veličin do vztahu (2): 

    
    

 
  

    

 
                  

Z výpočtu je patrné, že nejvíce variabilní rozměr je délka elektromotoru, protože šířka 

skříně je svázaná s vozidlovým obrysem, který je daný normou, velikost rozkolí kol určují 

parametry normálněrozchodné tramvajové koleje a šíře kola odpovídá výrobním možnostem 

a nabídce firem zabývajících se výrobou tramvajových kol. 

Výsledek výpočtu tm = 7,5 mm mi netumožňuje realizovat přenos točivého momentu 

ojničkovou spojkou, která je, v porovnání s kloubovým hřídelem, rozměrově velmi úsporná. 

S přihlédnutím na výsledek výpočtu konstatuji, že pro trakční motor ukotvený k rámu 

podvozku, který přes kloubovou hřídel přímo pohání tramvajové kolo, tj. vytváří přímý pohon 

umístěný v ose kola, musí být ukotvení spojovacího hřídele realizováno v elektromotoru. 

Z toho vplývá, že elektromotor musí mít tzv. dutou kotvu s přírubou pro montáž spojovacího 

prvku. To znamená, že nelze použít klasickou konstrukci elektromotoru s plnou výstupní 

hřídelí, jako byla použita u tramvaje T3, viz Obr. 16.  

Ze stejných důvodů nelze použít asynchronní elektromotor s planetovou 

převodovkou, protože tato sestava by měla jistě větší délkové rozměry, než použití 

synchronního elektromotoru s permanentními magnety a spojení kloubovým hřídelem 

připevněným v tělese elektromotoru. 

Na Obr. 16 je vidět porovnání prostorových možností mezi tramvajovými podvozky 

vysokopodlažní tramvaje ČKD Tatra T3 a nízkopodlažní Škoda 15T ForCity Alfa, s vyznačením 

jízdního obrysu vozidla (červeně), dále pak umístění podlahy vozu vůči podovzku (zeleně). 

Přibližná umístění elektromotorů jsou zvýrazněna modrou barvou. 
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Obr. 16 Porovnání zástavby podvozků tramvají, 
(převzato z [16] a upraveno autorem) 
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4 Určení rozměrů pro zástavbu sestavy elektromotor – kolo 

V předcházející kapitole jsem zjistil, že mezi elektromotorem a tramvajovým kolem 

musí být dostatečný prostor pro jejich vzájemné spojení. Ojničkovou spojku nešlo aplikovat  

a jediným řešením je spojení pomocí kloubového hřídele procházejícího dutou kotvou 

elektromotoru. Tento kloubový hřídel musí být upevněn v elektromotoru šrouby na přírubu, 

která se nachází v jeho tělese. V této kapitole se zaměřím na zjištění rozměrů elektromotoru 

a velikosti prostoru mezi kolem a tělesem elektromotoru. Jako vzorovou konstrukci jsem si 

vybral tramvaj Škoda 15T ForCity Alfa, která modelově odpovídá zadání přímého pohonu. 

4.1 Délka elektromotoru 

Odměřením z typového plánku tramvaje Škoda 15T ForCity Alfa a obrázku 

elektromotoru z literatury [1] jsem určil úměrou, vztaženou na šířku tramvajového kola  

bk = 100 mm vůči jeho velikosti na plánku, přibližnou délku elektromotoru  

Lm‘ = 364,1 mm. Vzhledem k rozlišení obrázku elektromotoru, chybě odečtu pomocí měření 

délek čar a zaokrouhlovacím chybám, můžu tento rozměr zaokrouhlit na nejbližší celý (větší), 

čili délka elektromotoru je Lm = 370 mm. 

 

Obr. 17 Elektromotor tramvaje Škoda 15T ForCity [1] 

4.2 Průměr elektromotoru 

Průměr elektromotoru jsem odečetl podobným způsobem jako jeho délku, 

odměřením z Obr. 17 lze odečíst vnější rozměry elektromotoru. Po provedení výpočtu 

úměrou vztaženou na průměr obruče nového tramvajového kola Dk = 660 mm, vůči jeho 

velikosti na obrázku, jsem zjistil přibližný průměr elektromotoru.  
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Vzhledem k rozlišení obrázku elektromotoru a zaokrouhlovacím chybám, jsem 

vypočítal přibližný průměr elektromotoru Dm‘ = 438 mm, tento rozměr zaokrouhlím na 

nejbližší celý rozměr Dm = 440 mm. 

4.3 Prostor mezi tramvajovým kolem a elektromotorem 

Dalším rozměrem, který je pro moji další práci důležitý, je změření prostoru mezi 

elektromotorem a tramvajovým kolem, kde bude umístěný kloubový hřídel, k tomu opět 

využiji Obr. 17. 

Rozkolí tramvajových kol je Lr = 1385 mm, přičtením dvakrát šířky kola 2bk = 200 mm 

se dostávám na vnější rozměr portálové nápravy, tj. 2s* = 1585 mm, viz Obr. 18. 

 

Obr. 18 Vnější rozměr nápravy 

Rozměrovou analýzou jsem dospěl k závěru, že velikost prostoru mezi 

elektromotorem a kolem, vzhledem k rozlišení obrázku elektromotoru a zaokrouhlovacím 

chybám je tm‘ = 69,99 mm, který zaokrouhlím na nejbližší celý rozměr tm = 70 mm. 

4.4 Souhrn zjištěných rozměrů a jejich zhodnocení 

Na základě analýzy jsem dospěl k těmto rozměrům elektromotoru, které obsahuje 

Tab. 1. Níže uvedené rozměry mi vyhovují pro další práci. 

Délka elektromotoru Lm 370 mm 

Průměr elektromotoru Dm 440 mm 

Prostor mezi elektromotorem a kolem tm   70 mm 

Tab. 1 Souhrn zjištěných rozměrů 
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4.5 Vyšetření vzájemných pohybů mezi elektromotorem a kolem 

Trakční motor (TM) je upevněn na rámu podvozku, který je vůči portálové nápravě 

odpružen, výstupní hřídel TM se oproti kolu pohybuje jak ve vodorovně, tak i svislé rovině. 

Tyto výchylky v jednotlivých rovinách vyplývají z následujícího rozkladu na Obr. 19. 

 

Obr. 19 Rozložení výchylek (vlevo vodorovná rovina, vpravo svislá rovina) 

Ve vodorovné rovině je pohled na shora na podvozek v půdorysu, Obr. 19 vlevo, 

při průjezdu obloukem nastává natočení obou nápravnic podvozku o úhel α, který lze popsat 

pomocí poloměru projížděného oblouku R a geometrie vozidla, což je polovina rozvoru 

podvozku tp/2  

Ve svislé rovině, Obr. 19 vpravo, dochází ke dvěma výchylkám současně. První je 

změna polohy elektromotoru vlivem zatížení tramvaje jejím užitečným zatížením, tedy vůz 

bude plně obsazen cestujícími, označím ji Δz. Druhá výchylka je způsobena jízdou tramvaje 

po trati, kdy dochází k příčnému vlnivému pohybu podvozku v ose koleje, tuto výchylku 

označím Δy. 
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Na obrázku Obr. 20 je vidět složení výše uvedených rovin do jednoho celku. Z obrázku 

Obr. 20 jsou patrny tři základní provozní stavy. Těmto stavům přísluší také jiná poloha 

elektromotoru (M), tramvajové kolo (K) považuji za nehybné v příčné ose koleje pro všechny 

následující případy. Základní délka kloubového hřídele je L0.Pro lepší názornost jsem rozlišení 

jednotlivých provozních stavů provedl barevně. 

 

Obr. 20 Výchylky kloubového hřídele při provozu 

První stav nastane, pokud tramvaj bez zatížení projíždí přímým úsekem trati (černě), 

na výchylku kloubového hřídele má vliv pouze výchylka Δy, kloubový hřídel se prodlouží  

o tuto výchylku na délku L1 a zachová si souosost s osou elektromotoru.  

Druhým provozním stavem je průjezd nezatížené tramvaje obloukem (zeleně). 

Kloubový hřídel se vychýlí jak o výchylku Δy, tak i o výchylku Δx na délku L2, a osa kloubového 

hřídele se změní o rovinný úhel γ vůči původní poloze. 

Třetím provozním stavem je průjezd plně obsazené tramvaje obloukem (červeně). 

Kloubový hřídel se prodlouží o všechny výše zmíněné výchylky Δx, Δy a Δz na konečný 

rozměr L3, osa kloubového hřídele se změní o prostorový úhel ϕ vůči původní poloze. 

Maximální hodnoty výchylek se projeví u tramvaje, která je plně obsazená a projíždí 

obloukem s minimálním provozním poloměrem R0 = 20 m. Tramvaj Škoda 15T ForCity Alfa je 

projektována na průjezd obloukem o minimálním poloměru Rmin = 18 m, ale bez obsazení 

cestujícími (svislá výchylka Δz je nulová). Pro ověření velikosti úhlu vychýlení kloubového 
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hřídele při průjezdu oblouku bez cestujících, jsem provedl výpočty pro oba výše uvedené 

poloměry oblouků. Cílem výpočtů je obdržet maximální velikost úhlu, o který se odchyluje 

osa elektromotoru od osy kola. Tento maximální úhel použiji pro výběr vhodného 

kloubového hřídele z katalogu výrobce. 

4.5.1 Vstupní rozměry a parametry výpočtu 

Mezi vstupní hodnoty lze počítat rozvor podvozku, velikost rozkolí kol, minimální 

poloměry projížděného oblouku tramvajové tratě a další hodnoty: 

 minimální poloměr oblouku  

 provozní R0 = 20 m 

 manipulační Rmin = 18 m 

 maximální posun rámu povozku ve svislé rovině Δz = 25 mm 

 příčné vychýlení vlivem vlnivého pohybu podvozku Δy = ± 5 mm 

 rozvor podvozku tp = 1,9 m 

 rozkolí kol Lr/2 = 1385 mm 

 šířka věnce kola bK = 100 mm 

 prostor mezi kolem a elektromotorem tm = 70 mm 

4.5.2 Postavení podvozku v oblouku 

Z podstaty provozu kolejového vozidla vyplývá, že tramvaj nejezdí pouze po přímých 

kolejích, ale také musí aspoň jednou projet oblouky tramvajové trati. V obloucích dochází ke 

změně směru tramvaje – z pohybu přímočarého na jízdu po části kruhového oblouku  

a přechodnici. 

K největšímu natočení podvozku dojde, pokud tramvaj bude projíždět oblouk,  

o minimálním provozním poloměru R0 = 20 m, který lze, jako nejmenší možný,  

projíždět s vozy obsazenými cestujícími. 

Vedle toho na kolejové síti může nastat situace, kdy tramvaj musí projet oblouk 

menší, než minimální provozní (např. ve vozovnách, dílnách apod.). Takový minimální oblouk 

se pak musí projíždět bez cestujících osob a malou rychlostí. Pro tramvaj Škoda 15T ForCity 

Alfa tento minimální poloměr oblouku činí Rmin = 18 m. Situaci, která nastává při průjezdu 

obloukem, ilustruje obrázek Obr. 21. 
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Obr. 21 Průjezd obloukem 

4.5.3 Výpočty pro minimální provozní poloměr oblouku R0 = 20 m 

Pro výpočty vycházím z Obr. 21, ve kterém lze najít následující trojúhelník, 

viz Obr. 22, V tomto trojúhelníku potřebuji zjistit velikost úhlu natočení α0. 

 

Obr. 22 Geometrie oblouku R0 = 20 m 

4.5.3.1 Úhel natočení nápravnice v oblouku α0 

Z obrázku Obr. 22 zjistím úhel natočení v horizontální rovině podvozku α0: 

       
  

    
 (3) 
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Úhel α0, o který se musí natočit podvozek při průjezdu obloukem o minimálním 

provozním poloměru R0 = 20 m je stejný, jako úhel, o který se natočí elektromotor vůči 

tramvajovému kolu. Tato vlastnost plyne z podobnosti trojúhelníků. 

4.5.3.2 Podélný posuv podvozku vůči kolu Δx0 

V dalším výpočtu určím, o jakou vzdálenost se při průjezdu obloukem o poloměru 

R0 = 20 m posune elektromotor vlivem natočení podvozku vůči kolu. 

Míra s* stanoví vzdálenost vnějšího disku tramvajového kola a určí se, podle Obr. 23, 

jako součet poloviny rozkolí podvozku 
   

 
 a šířky věnce kola bk. 

 

Obr. 23 Vzdálenost kola od svislé osy vozu 

    
  
 

    (4) 
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Tato vzdálenost s* = 792,5 mm se použije pro zjištění podélného posuvu podvozku 

vůči ose kola, odečtením z Obr. 21, a k němu podobného trojúhelníku na obrázku Obr. 24. 

 

Obr. 24 Podélný posuv podvozku Δx0 

      
   
  

 (5) 

 

             (6) 

 

                                 

Hodnota Δx0 = 37,69 mm udává, o kolik se posune elektromotor vůči tramvajovému kolu ve 

vodorovné rovině. Protože však v tomto případě uvažuji, že je tramvaj zatížena svým 

užitečným zatížením, musím připočítat hodnotu Δz = 25 mm a tím obdržím hodnotu 

prostorového posunutí osy elektromotoru, kterou označím Δw0, podle Obr. 25. 

 

Obr. 25 Prostorové posunutí Δw0 
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          (7) 

 

                              

 

Vypočítané prostorové posunutí Δw0 = 45,50 mm dále použiji pro odečet prostorového úhlu 

vychýlení kloubového hřídele ϕ, podle Obr. 25 výše. Všechny zjištěné hodnoty posunutí 

a úhlů nakreslím v programu Autodesk Inventor a v jeho prostředí odměřím úhel vychýlení 

kloubového hřídele ϕ. Volnou délku, měřenou od příruby elektromotoru, pro montáž 

kloubového hřídele, volím L0 = 410 mm. Dosazené hodnoty jsou na Obr. 26, všechny délkové 

míry na obrázku jsou v mm. 

 

Obr. 26 Prostorový úhel ϕ 

Z obrázku Obr. 26 jsem odečetl velikost prostorového úhlu vychýlení kloubového 

hřídele ϕ = 6,22 °. 
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4.5.4 Výpočet úhlu natočení podvozku vozidla v oblouku Rmin = 18 m 

4.5.4.1 Úhel natočení podvozku prázdného vozidla v oblouku 

Pro výpočty vycházím z obrázku Obr. 21, ve kterém lze najít následující trojúhelník, 

viz Obr. 27, V tomto trojúhelníku potřebuji zjistit velikost úhlu natočení αmin. 

 

Obr. 27 Geometrie oblouku o poloměru Rmin = 18 m 

Z obrázku Obr. 27 zjistím velikost úhlu natočení v horizontální rovině podvozku αmin: 

         
  

      
 (8) 

 

             
  

      
         

   

    
          

Úhel αmin, o který se musí natočit podvozek při průjezdu obloukem o minimálním 

manipulačním poloměru Rmin = 18 m je stejný, jako úhel o který se natočí elektromotor vůči 

tramvajovému kolu. Tato vlastnost plyne z podobnosti trojúhelníků. 

4.5.4.2 Podélný posuv podvozku vůči kolu Δxmin 

V dalším výpočtu určím, o jakou vzdálenost se při průjezdu obloukem o poloměru 

Rmin = 18 m posune elektromotor vlivem natočení podvozku vůči kolu.  

Míra s* je totožná, jako v předcházejícím případě v kapitole 4.5.3.2, s* = 792,5 mm, 

pro zjištění podélného posuvu podvozku vůči ose kola, odečtením z Obr. 21, a k němu 

podobného trojúhelníku na obrázku Obr. 28. 
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Obr. 28 Podélný posuv podvozku Δxmin 

        
     

  
 (9) 

 

                 (10) 

 

                                   

 

Hodnota Δxmin = 41,88 mm udává, o kolik se posune elektromotor vůči tramvajovému kolu 

ve vodorovné rovině. Protože však v tomto případě tramvaj není zatížena svým užitečným 

zatížením, pro další výpočty předpokládám, že nastane pouze relativní příčná výchylka vlivem 

vlnivého pohybu rámu podvozku vůči dvojkolí, Δy = ±5 mm. Následujícím výpočtem obdržím 

hodnotu rovinného posunutí osy elektromotoru, kterou označím Δwmin, podle Obr. 29. 

 

Obr. 29 Rovinné posunutí Δwmin 
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      (11) 

 

                            

 

Vypočítané prostorové posunutí Δwmin dále použiji pro výpočet rovinného úhlu vychýlení 

kloubového hřídele γ, viz Obr. 20 výše. Všechny zjištěné hodnoty posunutí 

a úhlů nakreslím v programu Autodesk Inventor a v jeho prostředí odměřím úhel vychýlení 

kloubového hřídele γ. Volnou délku, měřenou od příruby elektromotoru, pro montáž 

kloubového hřídele, volím L0 = 410 mm. Dosazené hodnoty jsou na Obr. 30, všechny délkové 

míry na obrázku jsou v mm. 

 

Obr. 30 Rovinný úhel γ 

Z obrázku Obr. 30 jsem odečetl velikost prostorového úhlu vychýlení γ = 5,76 °. 

4.5.5 Zhodnocení zjištěných výsledků 

Vypočítal jsem následující hodnoty úhlů vychýlení kloubového hřídele. Při průjezdu 

obloukem o poloměru R0 = 20 m je výchylka ϕ = 6,22 °. Při průjezdu obloukem o poloměru 

Rmin = 18 m je výchylka γ = 5,76 °. 

Porovnáním výsledků výpočtů konstatuji, že větší úhlové vychýlení kloubového 

hřídele je, pokud tramvaj projíždí zatížená svým užitečným zatížením v oblouku  

o poloměru R0 = 20 m. 
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Následující obrázek zachycuje již mnou vybraný kloubový hřídel z katalogu [17],  

který jsem vymodeloval v 3D CAD software Autodesk Inventor. Ilustruje provozní stav, který 

nastává při průjezdu tramvaje, zatížené svým užitečným zatížením, obloukem o poloměru  

R0 = 20 m, odpovídající výchylce kloubového hřídele od vodorovné osy elektromotoru o úhel 

ϕ = 6,22 °. Z obrázků je patrné, že během průjezdu oblouku nedochází k dotyku rotujících 

částí kloubového hřídele se stacionárními částmi elektromotoru, nebo dotyku částí 

kloubového hřídele a jeho přírub mezi sebou. 

 

  

Obr. 31 Mezní stav při průjezdu obloukem - 3D model 
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5 Stanovení provozní zátěže hřídele 

Pro návrh kloubového hřídele je nutné stanovit ekvivalentní moment Mke popisující 

průměrný točivý moment při provozu kolejového vozidla – při rozjezdu, jízdě a brzdění, 

rozšířený o poměrnou časovou zátěž v procentech. Nejdříve je však potřeba vypočítat 

charakteristické provozní body a určit poměrnou časovou zátěž. 

5.1 Stanovení poměrné časové zátěže 

Poměrnou časovou zátěž jsem stanovil na základě rozboru pohybu tramvaje,  

který sestává z těchto tří částí:  

1) Adhezní omezení – nastává v okamžiku rozjezdu, kdy se kolo pohybuje na mezi 

adheze (uvažuji zanedbání vlivu prokluzu kola), točivý moment od elektromotoru je 

v tomto časovém rozmezí největší, otáčky kola se pohybují v řádu desítek otáček za 

sekundu. Dobu setrvání v tomto stavu jsem stanovil na 15 % celkové doby provozu. 

2) Omezení trakčním výkonem – zcela největší dobu provozu tramvaj setrvává při jízdě, 

respektive zrychlováním k maximální rychlosti. Tuto dobu jsem stanovil na 50 % 

celkové doby provozu. 

3) Rychlostní omezení – kolejové vozidlo je omezeno maximální provozní rychlostí, 

která může být nižší nebo stejná, než rychlost konstrukční. Pro moje řešení pohonu 

rychlodrážní meziměstské tramvaje s maximální rychlostí 70 km/h jsem tuto dobu 

stanovil jako 35 % celkového provozního času. 

Znázornění průběhu jízdy můžu vynést trakční charakteristiku jako závislost rychlosti 

na točivém momentu Mk graficky, „horizontální“ adhezní omezení je znázorněno modře, 

„vertikální“ rychlostní omezení zeleně. Trakční hyperbola má červenou barvu,  

viz Graf 1.  
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Graf 1 Trakční charakteristika 

Z této závislosti lze vybrat minimálně tři body, které charakterizují tři režimy provozu 

tramvaje. Těmito body jsou rozjezd na mezi adheze, dále jmenovité hodnoty otáček  

a točivého momentu elektromotoru a jízda maximální rychlostí. 

5.1.1 Adhezní omezení 

První bod leží na průsečíku adhezních limitů s trakční hyperbolou. Adhezní síla Fa 

vozidla se vypočítá ze znalosti součinitele adheze μa, jehož hodnota mi byla zadána jako 

konstantní μa = 0,33 (proto je v grafickém znázornění tato oblast jako konstantní přímka, 

v praxi se používá empiricky zjištěných vztahů v závislosti na rychlosti vozidla,  

např. Curtis-Kniffler, Kother a další) a poloviny maximálního nápravového zatížení,  

tj. jmenovité kolové síly Q0 = 55 kN.  

          (12) 

 

                      

 

Podle trakční charakteristiky z grafu Graf 1 odečtu odpovídající rychlost v tomto 

průsečíku, která je v1 = 9,5 km/h (v1 = 2,64 m/s).  
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Z odečtené rychlosti následně určím otáčky tramvajového kola za minutu. Kde 

průměr Dk je průměr tramvajového kola Dk = 0,66 m, rychlost v1 = 2,64 m/s: 

    
     
    

 (13) 

 

    
       

      
                   

 

Při rychlosti v1 = 9,5 km/hod se kolo točí otáčkami n1 = 76,4 1/min. 

Točivý moment elektromotoru M1 v prvním bodě určím ze znalosti výkonu 

elektromotoru P = 46,5 kW a otáček n1 = 76,4 1/min, podle vztahu: 

         
 

  
 (14) 

 

         
    

    
                 

Točivý moment v prvním bodě je M1 = 5813 Nm. 

5.1.2 Omezení jmenovitým pracovním bodem 

Druhý bod, který potřebuji pro výpočet ekvivalentního momentu, získám 

ze jmenovitých hodnot elektromotoru, které mi byly zadány vedoucím práce. Tento bod leží 

na trakční hyperbole. Jmenovité hodnoty elektromotoru jsou následující: 

 jmenovitý točivý moment Mn = 2265,7 Nm 

 jmenovité otáčky elektromotoru nn = 196 1/min 

Z otáček vyjádřím obvodovou rychlost otáčení tramvajového kola, za průměr Dk 

dosadím průměr tramvajového kola Dk = 0,66 m, za nn jmenovité otáčky elektromotoru 

dosadím nn = 196 1/min (elektromotor se otáčí stejnými otáčkami jako tramvajové kolo). 

    
       

  
 (15) 
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Tato obvodová rychlost se rovná rychlosti jízdy vozidla (uvažuji opět situaci bez ztráty 

adheze), nyní rychlost přepočítám na otáčky kola, které v tomto bodě musí vyjít stejné, jako 

otáčky jmenovité – jedná se tedy o kontrolu jmenovitých otáček. Za průměr Dk dosadím 

průměr tramvajového kola Dk = 0,66 m, rychlost v2 = 24,4 km/h (v2 = 9,77 m/s). 

    
     
    

    (16) 

 

    
       

      
                  

 

Z těchto vypočítaných otáček n2 zjistím jmenovitý točivý moment M2, odpovídající 

jmenovitým otáčkám. Výkon P je výkonem elektromotoru P = 46,5 kW, otáčky dosazuji 

vypočítané n2 = 196 1/min z rovnice (16), po dosazení tedy obdržím krouticí moment ve 

jmenovitém bodě: 

         
 

  
 (17) 

 

         
    

   
                 

Točivý moment ve druhém bodě je M2 = 2266 Nm. 

5.1.3 Omezení maximální rychlostí 

Dalším, třetím, bodem je průsečík trakční hyperboly s hranicí maximální 

rychlosti vmax = 70 km/h (vmax = 19,44 m/s). S využitím následující rovnice stanovím otáčky 

kola tramvaje n3 při této maximální rychlosti vmax. Za průměr Dk dosadím průměr 

tramvajového kola Dk = 0,66 m, maximální rychlost vmax = 19,44 m/s: 

    
       

    
 (18) 

 

    
        

      
                   

Při maximální rychlosti rychlosti vmax = 70 km/hod se kolo točí otáčkami  

n3 = 563 1/min. 
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Točivý moment M3 v tomto bodě zjistím ze znalosti výkonu elektromotoru P,  

P = 46,5 kW, otáčky dosazuji vypočítané n3 = 563 1/min z rovnice (18): 

         
 

  
 (19) 

 

         
    

   
               

Točivý moment ve třetím bodě je M3 = 789 Nm. 

5.2 Souhrn výsledků v posuzovaných bodech 

Zkoumaný bod Otáčky ni [1/min] Točivý moment Mki [Nm] 

1   76 5813 

2 196 2266 

3 563    789 

Tab. 2 Výsledky v posuzovaných bodech 
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6 Návrh kloubového hřídele 

6.1 Výpočet ekvivalentního momentu 

Jízda tramvajového vozu je rozdělena na úseky, kdy vozidlo jede konstantní rychlostí, 

rozjíždí se a brzdí. V těchto stavech dochází k namáhání spojení motoru a kola různým 

točivým momentem, který je v každém okamžiku nepřímo úměrný otáčkám kola a přímo 

úměrný času. Protože se tramvaj pohybuje mezi těmito třemi stavy po celou dobu provozu, 

uvažuje se pro vyjádření točivého momentu při provozu, jedna hodnota tzv. ekvivalentní 

točivý moment, který lze považovat za průměrný točivý moment při daném charakteru 

provozu. Tento ekvivalentní točivý moment budu označovat jako Mke. [1] 

 

Graf 2 Porovnání momentů 

Dobu setrvání na určitém točivém momentu mohu vyjádřit také otáčkami kola. Platí 

také, že ujetá dráha je přímo úměrná rychlosti a času, rychlost lze určit jako: 

   
      

  
  (20) 

Kde hodnoty průměru kola Dk a číslo π/60 jsou konstantou K 

   
    

  
 (21) 
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Ze vztahů (20) a (21) plyne, že rychlost se nechá vyjádřit součinem otáček kola  

s konstantou, což pro každý ze tří výše uvedených stavů lze zapsat jako: 

                  (22) 

                  (23) 

                  (24) 

 

Což lze interpretovat také graficky, jako průběh síly a rychlosti na ujeté dráze,  

viz následující Graf 3. 

 

Graf 3 Průběh síly a rychlosti na ujeté dráze 

Pokud má platit, že ekvivalentní moment je průměrným točivým momentem,  

který působí na hřídel mezi kolem a elektromotorem, tak součet součinů všech točivých 

momentů s příslušnými otáčkami a poměrnou časovou zátěží, se rovná součinu 

ekvivalentního momentu a součtu jednotlivých otáček a poměrné časové zátěže.  

Konstantu K můžu zkrátit na obou stranách rovnice: 

      
           

           (25) 
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Po úpravě a rozepsání sumačních symbolů dostanu výraz pro moje tři charakteristické 

body z provozní charakteristiky: 

      
   

       
      

 

  
   

            
            

        

                 

 

 (26) 

 

Dosazením hodnot z tabulky Tab. 2, určím výslednou hodnotu ekvivalentního 

momentu: 

      
                                                 

                        

 

  

 

              

 

Ekvivalentní moment Mke je menší, než jmenovitý moment, čili ekvivalentní moment 

můžu uvažovat, jako provozní, trvalý moment. V opačném případě, bych musel upravit jízdní 

cyklus vozidla. 

6.2 Výběr kloubového hřídele z katalogu 

Pro výběr kloubového hřídele z katalogu je však potřeba určit také maximální 

provozní moment, který získám z ekvivalentního momentu tak, že Mke = 2250 Nm vynásobím 

následujícími součiniteli, podle[1]: 

 k0 – součinitel ložiskování v čepech kloubu, pro jehlová ložiska platí hodnota 

 k0 = 1,33 

 k1 – dynamický součinitel, pro připojení elektromotorem bez spojky platí 

 hodnota k1 = (1,0÷1,1)+0,5, já volím hodnotu k1 = 1,0 + 0,5 = 1,5 

 k2 – součinitel životnosti kloubu, pro životnost 5 000 hodin je k2 = 1,00 

 k3 – součinitel vychýlení kloubu, součinitel závisí na úhlové výchylce kloubu, 

 jeho hodnota je stanovena na základě předešlých výpočtů jako δ = 6,22 °, 

 tedy k3 = 1,28 

                      (27) 
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Kloubový hřídel bude zatěžován, se zřetelem na provozní cyklus jízd tramvaje, 

krouticím momentem o velikosti Mmax = 5 750 Nm. Podle tohoto krouticího momentu jsem 

vybral v katalogu průmyslově vyráběných kloubových hřídelů firmy 

Voith Turbo GmbH & Co. KG [17] odpovídající kloubový hřídel, který splňuje podmínku pro 

maximální katalogový moment: 

         (28) 

 

Této podmínce nejlépe vyhovuje kloubový hřídel označení STK 150.2 S R7 400, 

viz Obr. 33, který je výrobcem určen pro aplikaci v kolejových vozidlech. Parametry tohoto 

kloubového hřídele jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 3 (převzato z [17]). 

 

Obr. 32 Univerzální kloubový hřídel VOITH, řady S, [17] 

 

Výrobní 
řada 

Konstrukční 
provedení 

Provedení 
příruby 

Maximální 
přípustný 
moment 

Průměr 
příruby 

Maximální 
úhel 

odklonu os 

Celková 
délka 

hřídele 

 

univerzální hřídel 
se zkráceným 

rozsahem 
prodloužení 

pro přenos 
momentu 

pomocí tření 
MZ [kNm] a [mm] βMAX [°] lZ [mm] 

S TK 3 S 7,1 150 20 400 

Tab. 3 Charakteristické parametry kloubového hřídele STK 150.2 

                                                      
7
 Písmeno R značí povlak materiálem Rilsan® na kluzných částech hřídele pro lepší kluzné vlastnosti. 
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Obr. 33 Parametry kloubového hřídele STK 150.2 

 

6.3 Kontrola kritických otáček kloubového hřídele 

Při provozním cyklu jízdy tramvaje je kloubový hřídel vystaven proměnlivému 

namáhání od hnacího momentu, které zvyšuje opotřebení jednotlivých dílů pohonného 

mechanismu. Toto torzní kmitání je důsledkem jevu, kdy střední část kloubového hřídele má 

nestálý moment setrvačnosti daný nerovnoměrností otáčení a tím vytváří odporový moment 

vůči úhlovému zrychlení hřídele. [17] 

Aby nedocházelo k výše uvedenému torznímu kmitání, je nutné splnění podmínky 

výrobce, že maximální provozní otáčky nmax musí být menší, než maximální přípustné otáčky 

nZ1 pro vybraný kloubový hřídel: 

             (29) 
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Maximální přípustné otáčky jsem zjistil ze závislosti přípustných otáček nz1 na úhlu 

odklonu β, viz Graf 4. Do grafu jsem vynesl vypočítaný úhel odklonu ϕ = β = 6,22°  

a z průsečíku s křivkou pro vybraný kloubový hřídel typu S 150.2 jsem odečetl maximální 

přípustné otáčky, které jsou nZ1 = 3 600 1/min. 

 

Graf 4 Závislost přípustných otáček nZ1 na úhlu odklonu β 

Maximální provozní otáčky jsou, podle Tab. 2, nmax= 563 1/min podmínce (29) tedy 

tento kloubový hřídel vyhovuje. 

Další kontrola se zaměřuje na kontrolu kritické ohybové rychlosti, což je taková 

rychlost otáčení, při které ohybová frekvence kloubového hřídele je totožná s vlastní 

frekvencí kloubového hřídele. Při dosažení stejných otáček hřídele, odpovídajících jeho 

kritické ohybové rychlosti, se může kloubový hřídel poškodit nadměrným dynamickým 

namáháním. Vlastní ohybová frekvence závisí zejména na délce hřídele. Katalog firmy Voith 

pracuje pouze s maximální možnou délkou hřídele. [17] 

  

 3600 
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Pro splnění této druhé kontroly, je nutné dodržet podmínku danou výrobcem, 

že maximální otáčky musí být menší, než mezní otáčky, které závisí na maximální délce 

kloubového hřídele. Tuto podmínku opět ověřím s pomocí katalogu [17], viz Graf 5: 

              (30) 

 

 

Graf 5 Závislost mezních otáček nZ2 na délce hřídele lB 

Z grafu jsem odečetl pro maximální přípustné otáčky nZ2 = 3600 1/min maximální 

délku lB pro kloubový hřídel STK 150.2, která je řádově lb = 1750 mm. Maximální možná 

délka vybraného kloubového hřídele je 480 mm, podle Obr. 33 (součet sloupců lv a lzfix), což 

je menší, než hodnota odečtená z grafu Graf 5, podmínce (30) tedy tento kloubový hřídel 

také vyhovuje. 

Pro zjištění kritických otáček vybraného kloubového hřídele je třeba do výpočtu 

zahrnout i jeho provozní délku, kterou metodika výpočtu od firmy Voith nezahrnuje.  

  

 3600 

 1750 
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Podle literatury [1] lze pro výpočet kritických otáček využít následující vztah: 

       
  

  
 
   

   
 (31) 

Kde: L – vzdálenost středů kloubů, E – Youngův modul pružnosti, J – kvadratický 

moment průřezu, ρ – hustota materiálu hřídele, S – plocha průřezu hřídele. 

Tento vztah lze upravit pro otáčky nkrit a při použití náhrady vlastností materiálu 

hřídele (ocele) konstantou: 

                 
        

  
 (32) 

Kde: D – vnější průměr hřídele [m], d – vnitřní průměr hřídele [m], L – vzdálenost 

středů kloubů [m], po dosazení hodnot z katalogu [17] a úpravě           obdržím 

vztah: 

                 
        

          
 (33) 

 

                 
               

              
        

 

   
  

V porovnání s maximálními dosahovanými otáčkami kola, podle Tab. 2 v kapitole 5.2, 

konstatuji, že maximální provozní otáčky n3 = 563 1/min jsou výrazně menší, než vypočítané 

otáčky kritické. Zvolený kloubový hřídel STK 150.2 S R 400 ve všech výše provedených 

kontrolách vyhovuje. 

 

  



ČVUT  V  PR AZE   2017/2018 
FAKULTA STRO JNÍ  BAK ALÁŘ SKÁ P R ÁCE  LUKÁŠ  HET FLEI S CH  

- 54 - 
 

7 Návrh šroubového spoje 

Pro spojení kloubového hřídele s tramvajovým kolem a elektromotorem navrhuji 

šroubový spoj, vyřešený pomocí lícovaných šroubů. Řeším dvě montážní skupiny, první je 

spojení příruby kloubového hřídele s tramvajovým kolem a druhou skupinou je spojení 

příruby kloubového hřídele s přírubou rotoru elektromotoru. Všechny následující výpočty 

provádím podle literatury [18], [19], [20] a [21]. 

Oba šroubové spoje jsou, pro potřeby výpočtu šroubů, zatěžovány míjivým točivým 

momentem, o maximální velikosti katalogového momentu MZ = 7,1 kNm,  

viz Tab. 3, nebo [17]. Tuto velikost točivého momentu jsem určil kvůli vyšší výsledné hodnotě 

koeficientu bezpečnosti při běžném provozu, i za cenu předimenzování šroubového spoje. 

Tento točivý moment působí na obě příruby, tj. dvakrát 12 šroubů s metrickým závitem  

M 20, ležících na roztečné kružnici u obou přírub o ∅ Dr = 200 mm, viz Obr. 34 vlevo. 

 

Obr. 34 Silový rozbor příruby (vlevo), síly působící na jeden šroub (vpravo) 

7.1 Spojení příruby kloubového hřídele s tramvajovým kolem 

Rozklad momentu MZ na sílu Fr působící na jeden šroub provedu s pomocí Obr. 34. 

    
    

     
 (34) 

 

    
         

      
                

Pro další výpočty uvažuji, že šroub v tramvajovém kole není namáhaný vnější osovou 

silou, pouze na něj působí v rovině spojení příčná provozní síla Fr = 5 920 N a síla předpětí F0, 
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která vzniká při utažení matice a vyvolává mezi spojovanými částmi tření,  

zamezující jejich vzájemnému pohybu, rovněž předpokládám, že nedochází k ohybu šroubu. 

Potřebnou velikost síly F0 určím z podmínky přenosu síly třením, viz Obr. 34 vpravo.  

       (35) 

 

            (36) 

 

    
     

 
 (37) 

Kde volím bezpečnost proti posunu částí kf = 2,5, součinitel tření ploch bez povrchové 

úpravy volím f = 0,2: 

    
        

   
           

 

Touto silou od přepětí je šroub namáhán osovým tahovým napětím, které působí na 

průřez S3 jádra šroubu o průměru d3, současně je však namáhán smykem na krut silou FZ, 

působící na středním průměru šroubu d2, od utažení matice. 

7.1.1 Výpočet osového tahového napětí 

Osové tahové napětí vyjádřím jako poměr síly od předpětí F0 a plochu průřezu jádra 

šroubu S3, které přísluší průměr d3: 

   
  
  

 
    

    
  (38) 

Kde síla od předpětí F0 = 74 000 N, a průměr jádra šroubu d3 = 16,933 mm. 

   
       

         
                

 

Výpočtem jsem zjistil, že osová napjatost ve šroubu bude σ = 330 MPa. 

7.1.2 Výpočet smykového napětí od utažení matice 

Ve šroubu se bude vyskytovat rovněž smykové napětí od utažení silou Fz na středním 

průměru závitu šroubu d2. 
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Toto smykové napětí posuzuji v nejvíce namáhaném místě, kterým je průřez jádra 

šroubu d3 podle vztahu: 

   
   

   
 

   
  
 

    
 

  

 
            

  
 

    
 

  

 (39) 

 

Kde, síla od předpětí ve šroubu je F0 = 74 000 N, střední průměr závitu šroubu  

d2 = 18,376 mm, úhel stoupání závitu ψ = 2,48 ° 8, třecí úhel v závitu κ‘ = 0,16 ° 9 a modul 

kruhového průřezu v krutu je Wku, kterému přísluší průměr jádra šroubu d3 = 16,933 mm. 

   
                      

      
 

         

  

                 

Vypočítal jsem smykové napětí ve šroubu τ = 150 MPa. 

7.1.3 Výpočet redukovaného napětí ve šroubu 

Redukované napětí je kriteriálním zhodnocením víceosé napjatosti v posuzované 

součásti a převádí víceosou napjatost na napjatost jednoosou. Jednoosou napjatost již lze 

porovnávat s hodnotami materiálu, z něhož je zkoumaná součást vyrobena a rovněž stanovit 

míru bezpečnosti součásti. 

Redukované napětí ve šroubu určím podle následujícího vztahu (40),  

s použitím pevnostní hypotézy podle Trescovy teorie pevnosti τMAX: 

               (40) 

Kde dosadím již vypočítaná napětí σ = 330 MPa a τ = 150 MPa. 

                                    

Vypočítal jsem redukované napětí ve šroubu σred = 450 MPa. 

                                                      
8
 Úhel stoupání ψ určím ze znalosti rozteče závitu M20, pz = 2,5 mm a středního průměru závitu  

d2 = 18,376 mm:         
  

    
        

   

        
         

9
 Úhel stoupání κ‘ určím ze znalosti součinitele tření v závitu fz = 0,14, úhlu profilu metrického závitu  

v osovém řezu βo = 30 ° a již vypočítaného úhlu stoupání ψ = 2,48 °, úhel βn je úhel sklonu boku profilu 

v normálném řezu, který vypočítám:                                                    

                     

Dosazení a výpočet úhlu stoupání:          
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7.1.4 Určení koeficientu bezpečnosti 

Koeficient bezpečnosti určím ze znalosti materiálových vlastností šroubu a z hodnoty 

redukovaného jednoosého napětí v součásti, které jsem vypočítal v předchozí kapitole 7.1.3. 

Materiálové vlastnosti šroubu jsou vyjádřeny v označení, které je na něm uvedeno. 

Pro spojení tramvajového kola a kloubového hřídele volím pevnostní třídu šroubu 12.9, 

z toho označení určím jmenovitou mez kluzu materiálu σKt = 1 080 MPa. 

Bezpečnost šroubu vůči jmenovité mezi kluzu určím jako následující podíl, kde σKt je 

jmenovitá mez kluzu materiálu šroubu a σred je redukované napětí σred = 450 MPa, 

z Kapitoly 7.1.3: 

    
   
    

 (41) 

Po dosazení výše uvedených hodnot dostávám výsledek: 

    
    

   
      

Vypočítal jsem bezpečnost šroubu při zatížení točivým momentem o velikosti  

MZ = 7,1 kNm. Koeficient bezpečnosti vůči mezi kluzu má hodnotu kš = 2,4 – tato hodnota je 

v souladu s předpokládaným typem provozního zatížení. 

7.1.5 Kontrola tlaku mezi přírubou kloubového hřídele a kolem 

Spojení přírubou pomocí šroubového spoje vyvolává kontaktní tlak mezi oběma 

spojovanými částmi. Předpokládám, že disk tramvajového kola je vyroben z ušlechtilé 

uhlíkové oceli (např. ČSN 12 050) a stanovím dovolený kontaktní tlak pkD = 100 MPa.  

Výpočet kontaktního tlaku pk provedu se znalostí síly předpětí F0 = 74 000 N,  

počtu 12 šroubů a plochy dotyku příruby kloubového hřídele s diskem kola Sa = 10 921 mm2: 

    
     
  

      (42) 
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Hodnotu kontaktního tlaku mezi přírubou kloubového hřídele a tramvajovým kolem 

jsem vypočítal pk = 81,31 MPa, tento tlak vyhovuje dovolenému kontaktnímu tlaku. 

7.1.6 Kontrola tlaku v dosedací ploše matice 

Provedu kontrolu tlaku v dosedací ploše pod maticí pm, se znalostí síly od předpětí ve 

šroubu F0 = 74 000 N a plochy kontaktního mezikruží matice Sm = 288,46 mm2. Dovolený tlak 

stanovím na pmD = 300 MPa: 

    
  
  

      (43) 

 

    
     

      
                             

Hodnotu kontaktního tlaku pod maticí jsem vypočítal pm = 257 MPa, tento tlak 

vyhovuje dovolenému tlaku v dosedací ploše matice. 

7.1.7 Stanovení utahovacího momentu 

Pro stanovení utahovacího momentu nejprve určím třecí moment Mtm mezi maticí  

a podložkou. Pro jeho určení znám sílu od předpětí šroubu F0 = 74 000 N, součinitel tření 

v závitu fz = 0,14 a střední průměr10, na kterém působí utahovací moment, pro matici M20  

Ds = 25,5 mm: 

           
  

 
 (44) 

 

                
      

 
                    

Vypočítaný třecí moment Mtm = 133 000 Nmm musím sečíst ještě s momentem 

vznikajícím ve šroubu při utahování Mku, viz kapitola 7.1.2: 

                 
  

 
 (45) 

 

                                                      
10

 Střední průměr pro matici M20 zjistím z velikosti průchozího otvoru v přírubě, jímž je vedený šroub, 

Dd = 21 mm a rozměru matice přes klíč c = 30 mm:    
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             (46) 

 

                                      

Utahovací moment v jednom šroubu M20, který vyvolá potřebné osové předpětí  

F0 = 74 000 N jsem vypočítal jako Mkk = 275 Nm. 

7.1.8 Výběr a označení spojovacích prvků 

Šroub volím závrtný s metrickým závitem M 20, podle normy ČSN 02 1174 v délce  

l = 40 mm, v pevnostní třídě 12.9, povrch šroubu je žárově zinkovaný. 

Označení šroubu: ŠROUB M 20 × 40 ČSN 02 1174.95 

Ke šroubu také vybírám šestihrannou matici, rovněž s metrickým závitem M20 podle 

normy ISO 4032, v pevnostní třídě 12.9, povrch matice je rovněž žárově zinkovaný. 

Označení matice: ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4032 M 20 12 A1 

Součástí šroubového spoje je také vějířová podložka s vnějším ozubením, podle 

normy ČSN 02 1745, o charakteristickém rozměru 21 mm, v pevnostní třídě 12.9, povrch 

podložky je také žárově zinkovaný. 

Označení podložky: PODLOŽKA 21 ČSN 02 1745.95 

Při montáži aplikovat Zajišťovač závitů LOCTITE 243 [22], jako ochranu proti 

nežádoucímu povolení šroubového spoje. 

7.2 Spojení příruby kloubového hřídele s rotorem elektromotoru 

Druhou montážní skupinou je spojení elektromotoru s přírubou kloubového hřídele. 

Spojení je provedeno pomocí 12 lícovaných šroubů M 20, které je nutné zkontrolovat na 

střih a tlak při opření součástí. Další úvahy provedu s využitím Obr. 35: 
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Obr. 35 Síly působící na jeden lícovaný šroub 

Uvažuji, že síla, která působí na jeden šroub, je stejná jako v předchozím případě, 

v kapitole 7.1, tedy Fr = 5 920 N. Tato síla způsobuje jediné provozní zatížení celého 

šroubového spoje a působí na střižnou plochu lícovaného dříku šroubu, zároveň vytváří 

tlakové pole, které tlačí na šroub v oblině díry. Tření mezi přírubou kloubového hřídele  

a elektromotorem neuvažuji, protože předpokládám, že se součásti vůči sobě neposunou. 

7.2.1 Kontrola lícovaného šroubu na střih 

Smykové napětí τ, způsobující na lícovaném šroubu střih, vzniká od síly Fr = 5 920 N 

na ploše průřezu Sl, určené průměrem lícované části šroubu dl = 21 mm. Smykové napětí τ 

musí být menší, než dovolené smykové napětí τD= 50 MPa. 

   
  
  

 
    

    
     (47) 

 

   
      

     
                           

Lícovaný šroub vyhovuje na střih s hodnotou smykového napětí τ = 17,1 MPa. 

7.2.2 Kontrola tlaku při opření součástí 

Působení síly Fr = 5 920 N vyvolává tlakové pole, které tlačí na zesílený dřík 

lícovaného šroubu při průchodu spojenými částmi. Část tloušťky příruby kloubového hřídele, 

kam zasahuje lícovaný šroub, označím b1 = 5 mm. Tloušťku příruby elektromotoru,  

kterou prochází lícovaný šroub, označím b2 = 15 mm, viz Obr. 35.  

Dovolený tlak uvažuji pD = 80 MPa. 

    
 

     
    (48) 
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    (49) 

 

    
    

     
                         

Výpočtem jsem zjistil kontaktní tlaky ve spojovaných součástech, tlak v prostoru 

příruby kloubového hřídele p1 = 56,4 MPa a tlak v prostoru příruby elektromotoru  

p2 = 18,8 MPa. Oba tlaky jsou menší, než dovolený tlak pD = 80 MPa, tudíž lícovaný šroub 

vyhovuje. 

7.2.3 Výběr a označení spojovacích prvků 

Šroub volím v lícovaném provedení, s metrickým závitem M 20, podle normy  

ČSN 02 1112 v délce l = 50 mm, v pevnostní třídě 8.8, povrch šroubu je žárově zinkovaný. 

Označení šroubu: ŠROUB M 20 × 50 ČSN 02 1112.55 

Ke šroubu také vybírám šestihrannou matici, rovněž s metrickým závitem M20 podle 

normy ISO 4032, v pevnostní třídě 12.9, povrch matice je rovněž žárově zinkovaný. 

Označení matice: ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4032 M 20 12 A1 

Součástí šroubového spoje je také vějířová podložka s vnějším ozubením, podle 

normy ČSN 02 1745, o charakteristickém rozměru 21 mm, v pevnostní třídě 12.9, povrch 

podložky je také žárově zinkovaný. 

Označení podložky: PODLOŽKA 21 ČSN 02 1745.95 

Při montáži aplikovat Zajišťovač závitů LOCTITE 243 [22], jako ochranu proti 

nežádoucímu povolení šroubového spoje. 
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7.3 Souhrn zjištěných výsledků 

Na základě provedených výpočtů jsem vybral spojovací součásti pro spojení 

kloubového hřídele s tramvajovým kolem a přírubou elektromotoru. Přehled jejich počtu,  

a označení uvádí následující tabulka Tab. 4: 

Součást Označení Norma Počet kusů 

závrtný šroub M20×40 ČSN 02 1174.95 12 

lícovaný šroub M20×50 ČSN 02 1112.55 12 

šestihranná matice M20 ISO 4032 24 

vějířová podložka 21 ČSN 02 1745.95 36 

Tab. 4 Použitý spojovací materiál 
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8 Závěrečné zhodnocení úkolů Bakalářské práce 

Nejdříve jsem zpracoval rozbor řešení konstrukce přímého pohonu tramvajového 

kola, včetně uvedení způsobů pohonů a jejich vzájemné rozdíly. Poté jsem provedl rešerši, 

v Kapitole 2, u mnou vybraných výrobců městských kolejových vozidel a popsal jsem aplikaci 

jednotlivých typů pohonů na vozidlech. Součástí této rešerše je i porovnání výhod a nevýhod 

přímého pohonu.  

V Kapitole 3 jsem provedl analýzu zástavbových možností v podvozku tramvaje, 

s přihlédnutím na prostor mezi elektromotorem a tramvajovým kolem. Na základě 

rozměrové analýzy jsem dospěl k názoru, že pro moje další pokračování této práce bude 

nejvhodnější použití délkově prodloužitelného kloubového hřídele. 

Pro výběr konkrétního kloubového hřídele, bylo nutné vypočítat hodnoty relativního 

posunutí elektromotoru vůči tramvajovému kolu při jízdě vozidla v oblouku, kde 

předpokládám největší možnou výchylku, která může nastat při provozu tramvaje. Toto 

délkové posunutí jsem přepočítal, za použití matematického aparátu, na úhlové vychýlení 

kloubového hřídele při průjezdu obloukem, blíže viz Kapitola 4. 

Dále bylo nutné stanovit charakter provozu tramvaje ve městě, viz Kapitola 5.  

Použil jsem metodu, při které uvažuji charakter provozu jako procenta trvání jízdního cyklu. 

Zároveň jsem si stanovil tři body, které se nachází na trakční charakteristice vozidla. V těchto 

bodech jsem vypočítal točivý moment a otáčky. Z hodnot v jednotlivých provozních bodech 

jsem stanovil ekvivalentní točivý moment, který jsem dále zvětšoval koeficienty na výsledný 

maximální moment. Při volbě koeficientů jsem vycházel z maximálního vypočítaného 

vychýlení kloubového hřídele, které bude v praktickém provozu nastávat pouze při průjezdu 

plně obsazené tramvaje obloukem o poloměru R0 = 20 m, ale v době trvání jednotek sekund 

celkové jízdní doby. 

Navrhuji proto přepočítat11 součinitel životnosti kloubu k2, podle pozn. 11. Současně 

předpokládám, že součinitel výchylky kloubového hřídele k3 je snížen na poloviční hodnotu, 

která odpovídá průměrné výchylce kloubového hřídele při běžném provozu do 3° (k3 = 1), 

výsledek přepočtu k2 = 1,28 odpovídá provozní zátěži 12 000 hodin,  

                                                      
11

 Přepočet součinitele životnosti kloubu    
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tj. při průměrné rychlosti 20 km/h kloubový hřídel vydrží 240 000 km bez nutnosti výměny. 

Použití kloubového hřídele vede ke kratší životnosti hnacího mechanismu, než je pro součásti 

podléhající opotřebení obvyklé, tato hodnota bývá stanovena vnitropodnikovými předpisy 

na přibližně 500 000 km. 

Následně, podle vypočítaného maximálního momentu, jsem v katalogu výrobce Voith 

Turbo GmbH vybral kloubový hřídel, který měl nejbližší vyšší dovolenou hodnotu krouticího 

momentu. Vybranému kloubovému hřídeli jsem provedl kontrolu kritických otáček podle 

dvou metodik výpočtu, s uvažováním vlastní délky a bez uvažování vlastní délky, přičemž 

hřídel vyhověl oběma kontrolám s dostatečnou rezervou, oproti maximálním provozním 

otáčkám, blíže viz Kapitola 6. 

V Kapitole 7 jsem vybíral spojovací prvky pro spojení kloubového hřídele 

s tramvajovým kolem a elektromotorem. Pro spojení elektromotoru jsem volil lícované 

šrouby s maticí; a pro spojení kloubového hřídele s tramvajovým kolem jsem volil závrtné 

šrouby s maticí. Oba spoje doporučuji při montáži zajistit přípravkem proti povolení závitu. 

Jako vzor pro 3D model sestavy pohonu jsem použil zástavbové rozměry v podvozku 

tramvaje Škoda 15 T ForCity Alfa, přičemž jsem neuvažoval původní spojovací prvek,  

tj. dvojitou sférickou zubovou spojku, ale spojení elektromotoru s tramvajovým kolem právě 

pomocí kloubového hřídele. 

Moje řešení je náročné na montáž konstrukčního uzlu do podvozku. Nejprve se musí 

smontovat elektromotor s kloubovou hřídelí pomocí lícovaných šroubů; následně 

přimontovat elektromotor s kloubovým hřídelem do sestavy rámu podvozku; a poslední 

montážní operací je přichytit na závrtné šrouby, předem zašroubované do tramvajového 

kola, volný konec kloubového hřídele. 

Přílohou této práce je sestavný výkres přímého pohonu tramvajového kola s trakčním 

motorem. Použité rozměry elektromotoru a zástavbové rozměry jsem odečetl podle 

dostupných podkladů, které jsou rovněž uvedeny v této práci. 
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9 Seznam použitých symbolů a veličin 

Značka Jednotka Veličina 
        Šířk  vě  e k l  

       P ůmě  pří uby 

        Délk    l če í pří uby 

        Délk    l če í v elektromotoru 

        Šířk  vě  e k l  

       R změ  m    e pře  klíč 

      V ěj í p ůmě  hřídele 

      V   ř í p ůmě  hřídele 

        S řed í p ůmě     ubu 

        P ůmě  jád      ubu 

        P ůmě  dí y 

        P ůmě  k l  

        P ůmě  lí  v  é čá       ubu 

        P ůmě  elek   m    u 
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	1 Úvod
	Tramvajová doprava je jedním ze způsobů řešení městské hromadné dopravy v mnoha městech jak v České republice, tak i ve světě. Na městská kolejová vozidla jsou hlavně kladeny požadavky na rychlost při přepravě cestujících, zejména pak, na efektivní př...
	Mým cílem bakalářské práce je navrhnout řešení konstrukce přímého pohonu tramvajového kola. Pro splnění cíle musím nejprve analyzovat existující konstrukční řešení v rešeršní části práce, dále pak zjistit maximální mezní rozměry v podvozkové části voz...
	2 Rešerše stávajících konstrukčních řešení přímého pohonu tramvajového kola
	2.1 Seznámení s přímým pohonem tramvají

	Přímým pohonem tramvajového kola se rozumí takový druh přenosu výkonu,  kdy elektromotor je zabudovaný do konstrukce kola a tvoří tak jednu konstrukční podsestavu podvozku (neodpružený pohon), nebo je elektromotor upevněn na rámu podvozku a přes ojnič...
	Konstrukční řešení přímého pohonu tramvají a jejich kol lze rozdělit podle následujícího schématu, které budu popisovat dále:
	a) Pohon s neodpruženým nábojovým motorem (kolový motor)
	 synchronní motor bez planetové převodovky
	 asynchronní motor s planetovou převodovkou
	b) Odpružený pohon integrovanými trakčními jednotkami s trakčním motorem mimo pevnou osu kola
	 Částečně odpružená jednotka tvořená elektromotorem a kolovou převodovkou, uloženou na kolovém čepu tramvajového kola. Tato jednotka je přes závěsku upevněna k rámu podvozku.
	 Zcela odpružený pohon elektromotor s převodovkou (nebo bez ní) vytváří jeden konstrukční celek upevněný na rámu podvozku, který přes kloubový hřídel, nebo ojničkovou spojku, případně jinou pružnou spojku pohání tramvajové kolo.
	Z výše uvedených informací vyplývá, že požadavky jsou kladeny především na elektromotor, který musí být schopen vytvořit odpovídající výkon a hnací moment  a rozměrově se musí vejít do omezeného prostoru vně tramvajového kola. Tím se dostávám k jednot...
	2.1.1 Pohon s neodpruženým kolovým motorem

	Z hlediska historie konstrukce uložení elektromotorů je neodpružená varianta první  a nejstarší. Elektromotor je přímou součástí tramvajového kola, proto je označován jako kolový motor. Toto řešení bylo realizováno ve formě synchronního motoru nebo as...
	Synchronní elektromotor lze použít přímo pro pohon tramvajových kol, protože z důvodu svých vlastností nepotřebuje k redukci točivého momentu převodovku.
	U kolejových vozidel se používají v posledních letech synchronní elektromotory s permanentními magnety z prvků vzácných zemin (zkráceně PMSM ), v nichž jsou permanentní magnety nalepeny, případně vsazeny do drážek, po obvodu rotoru. Tím odpadá problém...
	 PMSM s vnitřní rotorem je elektromotor klasické koncepce, vně se nachází pevný stator s cívkami, který je připevněný k rámu podvozku a uvnitř je otočně uložený rotor v ložiscích, s připevněnými permanentními magnety. Tímto typem elektromotoru je vyb...
	 PMSM s vnějším rotorem si lze představit jako předchozí typ, ale s otočenými pozicemi rotoru a statoru; rotující část s připevněnými magnety (na které navíc příznivě působí vliv odstředivé síly) je umístěna vně, uvnitř je pevně k podvozku uložen sta...
	/
	Obr. 1 Použití synchronního trakčního elektromotoru [1]
	Asynchronní motor mění svoje otáčky se zatížením, a proto se v případě kolového motoru musí vybavit planetovou převodovkou pro zvýšení točivého momentu. Na Obr. 2 se nachází podvozek tramvaje Bombardier T 2000 BXL. Provedení asynchronních motorů je s ...
	/
	Obr. 2 Asynchronní elektromotory v podvozku tramvaje T2000 BXL [3]
	Pro snížení dynamických účinků pocházejících od jízdy po nerovné tramvajové trati, se částečné odpružení obou typů elektromotorů se realizuje přidáním pružných elementů  o malé tuhosti přímo do disku kola (motor zůstává nevypružen). Toto vypružení je ...
	2.1.2 Pohon integrovanými trakčními jednotkami s trakčním motorem mimo osu kola

	Odpružený pohon, se používá ve formě integrované trakční jednotky s trakčním motorem mimo osu kola. Můžeme ho rozdělit na částečně odpružený a integrovaný, zcela odpružený, pohon. Pro přenos krouticího momentu z elektromotoru na kolo se používá druh K...
	Výkon lze na kolo přenést také použitím tzv. ojničkové spojky, viz Obr. 3. Jejím principem je vazba ojniček, která spojuje unašeč hnacího hřídele s kolem. Tato vazba je provedena pružným členem umístěným centricky okolo nápravy (dutou hřídelí). [4]
	Obr. 3 Ojničková spojka [5]
	2.2 Příklady uplatnění přímého pohonu u nízkopodlažních tramvají

	Variantu přímého pohonu tramvajových kol nabízí několik výrobců městských dopravních prostředků. Jejich výběr jsem provedl tak, aby respektoval zadání individuálního pohonu kol, nejsou zde tedy uvedeni ti výrobci, kteří zadání nesplňují a rovněž zde n...
	2.2.1 Bombardier Inc.
	2.2.1.1 Tramvaj T2000 BXL


	Tato typová řada tramvají byla vyrobena pobočkou firmy Bombardier v německém Mannheimu mezi roky 1993 až 1995 pro belgické hlavní město Brusel a jeho dopravní podnik v počtu 51 kusů. Firma Bombardier Inc. dodala mechanickou část, na elektrické části s...
	Tramvaj je konstruována jako tříčlánková obousměrná s polopantografovým sběračem proudu umístěným v polovině délky vozidla, na střeše krátkého prostředního článku. Každý článek má jeden hnací podvozek, přičemž krajní podvozky jsou hnací pouze jednou n...
	/
	Obr. 4 Tramvaj Bombardier T2000 BXL v Bruselu (2011) [3]
	Asynchronní trakční motor je na podvozcích umístěný jako nábojový neodpružený s dvoustupňovou planetovou převodovkou s integrovaným uložením vypruženého tramvajového kola. Trakční motory jsou chlazeny kapalinou a vytváří kyvné rameno. [3]
	/
	Obr. 5 Podvozek tramvaje T2000 BXL (1994) [3]
	2.2.2 Stadler Rail AG
	2.2.2.1 Stadler Variobahn


	Stadler Variobahn je článková nízkopodlažní tramvaj, jejíž prototyp vznikl v roce 1993, původně ve firmě ABB (Asea Brown Boweri). Ve zkušebním provozu tramvaj jezdila  v německém městě Chemnitz, kam byla rovněž dodána i první série v počtu 30 kusů mez...
	Od roku 2009 přechází výroba pod společnost Stadler Rail AG a firma získává objednávky na další tramvaje pro města Bochum – Gelsenkirchen, Nürnberg, München, Graz, Postdam a Londýn – celkově cca 250 kusů tramvají. Vozidla jsou vyráběna v závodě Pankow...
	/
	Obr. 6 Stadler Variobahn [7]
	Tramvaj Variobahn může mít mnoho modulových konfigurací, lze ji vyrábět jako jednosměrnou, tak i obousměrnou, může mít proměnný počet článků – od tří do sedmi článků. Tramvaj může být také nízkopodlažní v rozsahu 70 % až 100 %. Výška podlahy nízkopodl...
	Z pohledu mechanicko-elektrické části má tramvaj každé kolo vybaveno vlastním synchronním elektromotorem, jejich počet je opět variabilní – je možné sestavit konfiguraci se čtyřmi až šesti elektromotory, každý o výkonu 95 kW, nebo osmi až dvanácti ele...
	/
	Obr. 7 Detail podvozku tramvaje Stadler Varoibahn [7]
	2.2.3 Siemens AG
	2.2.3.1 Tramvaj ULF – Ultra Low Floor


	Tramvaj ULF byla vyráběna v letech 1995 (prototyp) až 2015 pobočkou firmy Siemens AG ve Vídni, právě pro dopravní podnik města Vídně – Wiener Linien, v počtu 330 kusů. Série 10 kusů putovala do rumunského města Oradea v období 2008 – 2009. [8]
	Tramvaj ULF je článková, 100 % nízkopodlažní s minimální výškou nástupní hrany 197 mm nad temenem kolejnice, což se promítlo i do jejího označení, ULF znamená Ultra Low Floor. Vyráběly se ve dvojím provedení – v krátké verzi označené ULF A, a dlouhé v...
	/
	Obr. 8 Tramvaj Siemens ULF A ve Vídni [9]
	Jednotlivá volně otočná kola krajních článků jsou umístěna přibližně v jejich polovině, hnací kola středních článků jsou uložena v prostoru mezičlánkového přechodu, na portálových podvozcích tvaru obráceného písmene U, který je umístěn zvnějšku průcho...
	/ /
	Obr. 9 Portálová náprava a detail elektromotoru tramvaje ULF [10]
	Přenos hnacího momentu od motoru je zajištěn hypoidní převodovkou. Jednokolový podvozek je rovněž vybaven elektromagnetickou kolejnicovou brzdou. Elektromotory dodávají výkon tramvaji v krátké verzi 6 × 52 kW, ve verzi dlouhé pak 8 × 52 kW, s tím,  že...
	2.2.4 Škoda Transportation
	2.2.4.1 Škoda 15T ForCity Alfa


	Počátky tramvaje 15T ForCity Alfa je třeba hledat v roce 2005, kdy společnost Škoda Transportnation vyhrála tendr na dodávku 250 kusů tramvají pro hl. město Prahu. V roce 2008 byl vyroben a v roce 2009 vyjel první prototyp do pražských ulic v rámci pr...
	/
	Obr. 10 Tramvaj Škoda 15T ForCity [12]
	Tramvaj Škoda 15T Alfa je 100 % nízkopodlažní, tříčlánková, v provedení pro Rigu také čtyřčlánková, jednosměrná se samostatnou kabinou pro řidiče. V provedení pro Prahu má tramvaj všechny podvozky hnací, do lotyšské Rigy byly tramvaje dodávány s první...
	//
	Obr. 11 Podvozek tramvaje Škoda 15T ForCity [11] a [1]
	Elektromotory jsou synchronní s permanentními magnety, zavěšené vně rámu podvozku. Kotvou elektromotoru prochází hřídel dvojité zubové spojky, který přenáší točivý moment elektromotoru přímo na kolo. Součástí kola je kotouč provozní brzdy se třmenem, ...
	2.3 Shrnutí řešení přímého pohonu tramvajových kol

	Mezi výhody patří možnost operativního odpojení vadného elektromotoru (mechanicky, nebo elektricky), kdy tramvaj může odjet na opravu bez pomoci dalšího vozu, dále pak nepřetržitá pohotovost motoru pro přechod do režimu elektrodynamické brzdy, řízení ...
	Vedle výhod existují také i nevýhody, v poruchových stavech mohou být narušeny vlastnosti jednotlivých elektromagnetů, u PMSM stálá přítomnost magnetického toku permanentních magnetů způsobuje ztráty v železném magnetickém obvodu při jízdě výběhem, v ...
	3 Zástavbové rozměry v podvozku vozidla
	3.1 Omezení průjezdným průřezem

	Tramvajová kolejová vozidla, podobně jako železniční kolejová vozidla, podléhají normalizaci průjezdných profilů a obrysů. Pro průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách platí norma ČSN 28 0318 s date...
	Tramvajový vůz se při jízdě pohybuje uvnitř tzv. průjezdného průřezu, což je hranice prostoru, přes kterou nesmí přesahovat žádná část vně vyskytujících se staveb, předmětů  a jiných kolejových vozidel, měřená od jeho osy a temene kolejnice. Norma ČSN...
	/
	Obr. 12 Průjezdný průřez přímé dvoukolejné tramvajové tratě [13]
	Uvnitř tohoto průjezdného průřezu je umístěn v ose koleje vozidlový obrys vozidla provozovaného na tramvajové trati.
	3.2 Omezení vozidlovým obrysem

	Norma ČSN 28 0337 vymezuje pojem vozidlový obrys. Vozidlový obrys definuje maximální možné rozměry vozidla, které je možné provozovat na tramvajové trati odpovídající průjezdnému průřezu. Tento obrys pro vozidla tvoří obrazec v rovině kolmé k ose kole...
	/
	Obr. 13 Průjezdný profil v přímé trati [14]
	Skutečná šířka skříně a podvozků vozidla musí splňovat podmínky podle ČSN 28 0318. Tato norma dále stanovuje součásti (zpětná zrcátka a směrová světla), které mohou obrys pro konstrukci skříně přesahovat. Zpětná zrcátka, která musí být kloubově uložen...
	3.3 Prostor v podvozkové části vozidla

	Moderním trendem v oblasti městských kolejových vozidel je přiblížení se ke 100% nízkopodlažnosti, toho lze docílit tím, že podlaha v prostoru pro cestující bude co nejníže od temene kolejnice. Dodržení 100% nízkopodlažnosti se rovněž týká i podvozku ...
	Základními omezujícími parametry jsou zejména šířka tramvajové skříně, kterou jsem si pro účely této bakalářské práce vybral stejnou, jako referenční šířku skříně vozu, podle normy [14], tj. Ls = 2500 mm a dále pak normalizovaná vzdálenost rozkolí  ko...
	/
	Obr. 14 Řez podvozkem tramvaje Škoda 15T ForCity Alfa [15]
	Prostor v podvozku je z vnější části omezen vozidlovým obrysem a podélným bočním ochranným krytem, který je připevněn na podvozek a je v případě potřeby odnímatelný,  viz Obr. 14. Za tímto krytem se nachází elektromotor, přišroubovaný k rámu podvozku.
	Mezi elektromotor a tramvajové kolo je nutné navrhnout technický prvek,  který přenese krouticí moment z elektromotoru na tramvajové kolo. Tímto prvkem je kloubový hřídel s různě konstrukčně provedenými klouby. Hledání velikosti samotného spojovacího ...
	Nezbytnou součástí pohonu tramvaje je elektromotor, jenž musí být schopen dodat požadovaný výkon. S tím souvisí jeho rozměry, zejména délka a prostor, jaký zabírá v podvozku. Vztah mezi rozměry elektromotoru a jeho výkonem lze popsat mj. následující ú...
	Ze vztahu (1) vyplývá, že výkon elektromotoru závisí na jeho délce s první mocninou, a změna jeho délky se projeví lineárním přírustkem výkonu. Elektromotor pro montáž vně tramvajového podovzku tedy musí mít větší průměr než délku – maximální možný po...
	Uvažuji, že elektromotor bude mít válcový konec hřídele vyvedený vně vlastní konstrukce, a na ní uchycen spojovací mechanismus pro přenos krouticího momentu. Délku elektromotoru, včetně, hřídele volím jako Lm = 450 mm.
	Posledním prvkem, který omezuje možnosti přímého pohonu kola je přímo tramvajové kolo. Použitý rozměr kola vychází z používaných typů tramvajových  kol o šíři věnce bk = 100 mm.
	/
	Obr. 15 Zástavbové možnosti v prostoru v podvozku
	Výpočtem lze v tomto okamžiku určit předběžnou velikost prostoru mezi kolem  a elektromotorem. Z výše uvedených údajů lze sestavit rovnici (2), která určuje velikost prostoru pro technický prvek spojení elektromotoru s kolem:
	Výpočet provádím pro polovinu šířky vozidla, dosadím tedy šířku kola bk  a délku elektromotoru Lm, velikosti šířky vozové skříně Ls a rozkolí Lr jsou poloviční.  Po dosazení těchto vstupních veličin do vztahu (2):
	Z výpočtu je patrné, že nejvíce variabilní rozměr je délka elektromotoru, protože šířka skříně je svázaná s vozidlovým obrysem, který je daný normou, velikost rozkolí kol určují parametry normálněrozchodné tramvajové koleje a šíře kola odpovídá výrobn...
	Výsledek výpočtu tm = 7,5 mm mi netumožňuje realizovat přenos točivého momentu ojničkovou spojkou, která je, v porovnání s kloubovým hřídelem, rozměrově velmi úsporná.
	S přihlédnutím na výsledek výpočtu konstatuji, že pro trakční motor ukotvený k rámu podvozku, který přes kloubovou hřídel přímo pohání tramvajové kolo, tj. vytváří přímý pohon umístěný v ose kola, musí být ukotvení spojovacího hřídele realizováno v el...
	Ze stejných důvodů nelze použít asynchronní elektromotor s planetovou převodovkou, protože tato sestava by měla jistě větší délkové rozměry, než použití synchronního elektromotoru s permanentními magnety a spojení kloubovým hřídelem připevněným v těle...
	Na Obr. 16 je vidět porovnání prostorových možností mezi tramvajovými podvozky vysokopodlažní tramvaje ČKD Tatra T3 a nízkopodlažní Škoda 15T ForCity Alfa, s vyznačením jízdního obrysu vozidla (červeně), dále pak umístění podlahy vozu vůči podovzku (z...
	/
	Obr. 16 Porovnání zástavby podvozků tramvají, (převzato z [16] a upraveno autorem)
	4 Určení rozměrů pro zástavbu sestavy elektromotor – kolo
	V předcházející kapitole jsem zjistil, že mezi elektromotorem a tramvajovým kolem musí být dostatečný prostor pro jejich vzájemné spojení. Ojničkovou spojku nešlo aplikovat  a jediným řešením je spojení pomocí kloubového hřídele procházejícího dutou k...
	4.1 Délka elektromotoru

	Odměřením z typového plánku tramvaje Škoda 15T ForCity Alfa a obrázku elektromotoru z literatury [1] jsem určil úměrou, vztaženou na šířku tramvajového kola  bk = 100 mm vůči jeho velikosti na plánku, přibližnou délku elektromotoru  Lm‘ = 364,1 mm. Vz...
	/
	Obr. 17 Elektromotor tramvaje Škoda 15T ForCity [1]
	4.2 Průměr elektromotoru

	Průměr elektromotoru jsem odečetl podobným způsobem jako jeho délku, odměřením z Obr. 17 lze odečíst vnější rozměry elektromotoru. Po provedení výpočtu úměrou vztaženou na průměr obruče nového tramvajového kola Dk = 660 mm, vůči jeho velikosti na obrá...
	Vzhledem k rozlišení obrázku elektromotoru a zaokrouhlovacím chybám, jsem vypočítal přibližný průměr elektromotoru Dm‘ = 438 mm, tento rozměr zaokrouhlím na nejbližší celý rozměr Dm = 440 mm.
	4.3 Prostor mezi tramvajovým kolem a elektromotorem

	Dalším rozměrem, který je pro moji další práci důležitý, je změření prostoru mezi elektromotorem a tramvajovým kolem, kde bude umístěný kloubový hřídel, k tomu opět využiji Obr. 17.
	Rozkolí tramvajových kol je Lr = 1385 mm, přičtením dvakrát šířky kola 2bk = 200 mm se dostávám na vnější rozměr portálové nápravy, tj. 2s* = 1585 mm, viz Obr. 18.
	/
	Obr. 18 Vnější rozměr nápravy
	Rozměrovou analýzou jsem dospěl k závěru, že velikost prostoru mezi elektromotorem a kolem, vzhledem k rozlišení obrázku elektromotoru a zaokrouhlovacím chybám je tm‘ = 69,99 mm, který zaokrouhlím na nejbližší celý rozměr tm = 70 mm.
	4.4 Souhrn zjištěných rozměrů a jejich zhodnocení

	Na základě analýzy jsem dospěl k těmto rozměrům elektromotoru, které obsahuje Tab. 1. Níže uvedené rozměry mi vyhovují pro další práci.
	Tab. 1 Souhrn zjištěných rozměrů
	4.5 Vyšetření vzájemných pohybů mezi elektromotorem a kolem

	Trakční motor (TM) je upevněn na rámu podvozku, který je vůči portálové nápravě odpružen, výstupní hřídel TM se oproti kolu pohybuje jak ve vodorovně, tak i svislé rovině. Tyto výchylky v jednotlivých rovinách vyplývají z následujícího rozkladu na Obr...
	//
	Obr. 19 Rozložení výchylek (vlevo vodorovná rovina, vpravo svislá rovina)
	Ve vodorovné rovině je pohled na shora na podvozek v půdorysu, Obr. 19 vlevo, při průjezdu obloukem nastává natočení obou nápravnic podvozku o úhel α, který lze popsat pomocí poloměru projížděného oblouku R a geometrie vozidla, což je polovina rozvoru...
	Ve svislé rovině, Obr. 19 vpravo, dochází ke dvěma výchylkám současně. První je změna polohy elektromotoru vlivem zatížení tramvaje jejím užitečným zatížením, tedy vůz bude plně obsazen cestujícími, označím ji Δz. Druhá výchylka je způsobena jízdou tr...
	Na obrázku Obr. 20 je vidět složení výše uvedených rovin do jednoho celku. Z obrázku Obr. 20 jsou patrny tři základní provozní stavy. Těmto stavům přísluší také jiná poloha elektromotoru (M), tramvajové kolo (K) považuji za nehybné v příčné ose koleje...
	/
	Obr. 20 Výchylky kloubového hřídele při provozu
	První stav nastane, pokud tramvaj bez zatížení projíždí přímým úsekem trati (černě), na výchylku kloubového hřídele má vliv pouze výchylka Δy, kloubový hřídel se prodlouží  o tuto výchylku na délku L1 a zachová si souosost s osou elektromotoru.
	Druhým provozním stavem je průjezd nezatížené tramvaje obloukem (zeleně). Kloubový hřídel se vychýlí jak o výchylku Δy, tak i o výchylku Δx na délku L2, a osa kloubového hřídele se změní o rovinný úhel γ vůči původní poloze.
	Třetím provozním stavem je průjezd plně obsazené tramvaje obloukem (červeně). Kloubový hřídel se prodlouží o všechny výše zmíněné výchylky Δx, Δy a Δz na konečný rozměr L3, osa kloubového hřídele se změní o prostorový úhel ϕ vůči původní poloze.
	Maximální hodnoty výchylek se projeví u tramvaje, která je plně obsazená a projíždí obloukem s minimálním provozním poloměrem R0 = 20 m. Tramvaj Škoda 15T ForCity Alfa je projektována na průjezd obloukem o minimálním poloměru Rmin = 18 m, ale bez obsa...
	4.5.1 Vstupní rozměry a parametry výpočtu

	Mezi vstupní hodnoty lze počítat rozvor podvozku, velikost rozkolí kol, minimální poloměry projížděného oblouku tramvajové tratě a další hodnoty:
	 minimální poloměr oblouku
	 provozní R0 = 20 m
	 manipulační Rmin = 18 m
	 maximální posun rámu povozku ve svislé rovině Δz = 25 mm
	 příčné vychýlení vlivem vlnivého pohybu podvozku Δy = ± 5 mm
	 rozvor podvozku tp = 1,9 m
	 rozkolí kol Lr/2 = 1385 mm
	 šířka věnce kola bK = 100 mm
	 prostor mezi kolem a elektromotorem tm = 70 mm
	4.5.2 Postavení podvozku v oblouku

	Z podstaty provozu kolejového vozidla vyplývá, že tramvaj nejezdí pouze po přímých kolejích, ale také musí aspoň jednou projet oblouky tramvajové trati. V obloucích dochází ke změně směru tramvaje – z pohybu přímočarého na jízdu po části kruhového obl...
	K největšímu natočení podvozku dojde, pokud tramvaj bude projíždět oblouk,  o minimálním provozním poloměru R0 = 20 m, který lze, jako nejmenší možný,  projíždět s vozy obsazenými cestujícími.
	Vedle toho na kolejové síti může nastat situace, kdy tramvaj musí projet oblouk menší, než minimální provozní (např. ve vozovnách, dílnách apod.). Takový minimální oblouk se pak musí projíždět bez cestujících osob a malou rychlostí. Pro tramvaj Škoda ...
	/
	Obr. 21 Průjezd obloukem
	4.5.3 Výpočty pro minimální provozní poloměr oblouku R0 = 20 m

	Pro výpočty vycházím z Obr. 21, ve kterém lze najít následující trojúhelník, viz Obr. 22, V tomto trojúhelníku potřebuji zjistit velikost úhlu natočení α0.
	/
	Obr. 22 Geometrie oblouku R0 = 20 m
	4.5.3.1 Úhel natočení nápravnice v oblouku α0

	Z obrázku Obr. 22 zjistím úhel natočení v horizontální rovině podvozku α0:
	Úhel α0, o který se musí natočit podvozek při průjezdu obloukem o minimálním provozním poloměru R0 = 20 m je stejný, jako úhel, o který se natočí elektromotor vůči tramvajovému kolu. Tato vlastnost plyne z podobnosti trojúhelníků.
	4.5.3.2 Podélný posuv podvozku vůči kolu Δx0

	V dalším výpočtu určím, o jakou vzdálenost se při průjezdu obloukem o poloměru R0 = 20 m posune elektromotor vlivem natočení podvozku vůči kolu.
	Míra s* stanoví vzdálenost vnějšího disku tramvajového kola a určí se, podle Obr. 23, jako součet poloviny rozkolí podvozku ,,𝐋 -𝐫.-𝟐. a šířky věnce kola bk.
	/
	Obr. 23 Vzdálenost kola od svislé osy vozu
	Tato vzdálenost s* = 792,5 mm se použije pro zjištění podélného posuvu podvozku vůči ose kola, odečtením z Obr. 21, a k němu podobného trojúhelníku na obrázku Obr. 24.
	/
	Obr. 24 Podélný posuv podvozku Δx0
	Hodnota Δx0 = 37,69 mm udává, o kolik se posune elektromotor vůči tramvajovému kolu ve vodorovné rovině. Protože však v tomto případě uvažuji, že je tramvaj zatížena svým užitečným zatížením, musím připočítat hodnotu Δz = 25 mm a tím obdržím hodnotu p...
	/
	Obr. 25 Prostorové posunutí Δw0
	Vypočítané prostorové posunutí Δw0 = 45,50 mm dále použiji pro odečet prostorového úhlu vychýlení kloubového hřídele ϕ, podle Obr. 25 výše. Všechny zjištěné hodnoty posunutí a úhlů nakreslím v programu Autodesk Inventor a v jeho prostředí odměřím úhel...
	/
	Obr. 26 Prostorový úhel ϕ
	Z obrázku Obr. 26 jsem odečetl velikost prostorového úhlu vychýlení kloubového hřídele ϕ = 6,22  .
	4.5.4 Výpočet úhlu natočení podvozku vozidla v oblouku Rmin = 18 m
	4.5.4.1 Úhel natočení podvozku prázdného vozidla v oblouku


	Pro výpočty vycházím z obrázku Obr. 21, ve kterém lze najít následující trojúhelník, viz Obr. 27, V tomto trojúhelníku potřebuji zjistit velikost úhlu natočení αmin.
	/
	Obr. 27 Geometrie oblouku o poloměru Rmin = 18 m
	Z obrázku Obr. 27 zjistím velikost úhlu natočení v horizontální rovině podvozku αmin:
	Úhel αmin, o který se musí natočit podvozek při průjezdu obloukem o minimálním manipulačním poloměru Rmin = 18 m je stejný, jako úhel o který se natočí elektromotor vůči tramvajovému kolu. Tato vlastnost plyne z podobnosti trojúhelníků.
	4.5.4.2 Podélný posuv podvozku vůči kolu Δxmin

	V dalším výpočtu určím, o jakou vzdálenost se při průjezdu obloukem o poloměru Rmin = 18 m posune elektromotor vlivem natočení podvozku vůči kolu.
	Míra s* je totožná, jako v předcházejícím případě v kapitole 4.5.3.2, s* = 792,5 mm, pro zjištění podélného posuvu podvozku vůči ose kola, odečtením z Obr. 21, a k němu podobného trojúhelníku na obrázku Obr. 28.
	/
	Obr. 28 Podélný posuv podvozku Δxmin
	Hodnota Δxmin = 41,88 mm udává, o kolik se posune elektromotor vůči tramvajovému kolu ve vodorovné rovině. Protože však v tomto případě tramvaj není zatížena svým užitečným zatížením, pro další výpočty předpokládám, že nastane pouze relativní příčná v...
	/
	Obr. 29 Rovinné posunutí Δwmin
	Vypočítané prostorové posunutí Δwmin dále použiji pro výpočet rovinného úhlu vychýlení kloubového hřídele γ, viz Obr. 20 výše. Všechny zjištěné hodnoty posunutí a úhlů nakreslím v programu Autodesk Inventor a v jeho prostředí odměřím úhel vychýlení kl...
	/
	Obr. 30 Rovinný úhel γ
	Z obrázku Obr. 30 jsem odečetl velikost prostorového úhlu vychýlení γ = 5,76  .
	4.5.5 Zhodnocení zjištěných výsledků

	Vypočítal jsem následující hodnoty úhlů vychýlení kloubového hřídele. Při průjezdu obloukem o poloměru R0 = 20 m je výchylka ϕ = 6,22  . Při průjezdu obloukem o poloměru Rmin = 18 m je výchylka γ = 5,76  .
	Porovnáním výsledků výpočtů konstatuji, že větší úhlové vychýlení kloubového hřídele je, pokud tramvaj projíždí zatížená svým užitečným zatížením v oblouku  o poloměru R0 = 20 m.
	Následující obrázek zachycuje již mnou vybraný kloubový hřídel z katalogu [17],  který jsem vymodeloval v 3D CAD software Autodesk Inventor. Ilustruje provozní stav, který nastává při průjezdu tramvaje, zatížené svým užitečným zatížením, obloukem o po...
	/
	/ /
	Obr. 31 Mezní stav při průjezdu obloukem - 3D model
	5 Stanovení provozní zátěže hřídele
	Pro návrh kloubového hřídele je nutné stanovit ekvivalentní moment Mke popisující průměrný točivý moment při provozu kolejového vozidla – při rozjezdu, jízdě a brzdění, rozšířený o poměrnou časovou zátěž v procentech. Nejdříve je však potřeba vypočíta...
	5.1 Stanovení poměrné časové zátěže

	Poměrnou časovou zátěž jsem stanovil na základě rozboru pohybu tramvaje,  který sestává z těchto tří částí:
	1) Adhezní omezení – nastává v okamžiku rozjezdu, kdy se kolo pohybuje na mezi adheze (uvažuji zanedbání vlivu prokluzu kola), točivý moment od elektromotoru je v tomto časovém rozmezí největší, otáčky kola se pohybují v řádu desítek otáček za sekundu...
	2) Omezení trakčním výkonem – zcela největší dobu provozu tramvaj setrvává při jízdě, respektive zrychlováním k maximální rychlosti. Tuto dobu jsem stanovil na 50 % celkové doby provozu.
	3) Rychlostní omezení – kolejové vozidlo je omezeno maximální provozní rychlostí, která může být nižší nebo stejná, než rychlost konstrukční. Pro moje řešení pohonu rychlodrážní meziměstské tramvaje s maximální rychlostí 70 km/h jsem tuto dobu stanovi...
	Znázornění průběhu jízdy můžu vynést trakční charakteristiku jako závislost rychlosti na točivém momentu Mk graficky, „horizontální“ adhezní omezení je znázorněno modře, „vertikální“ rychlostní omezení zeleně. Trakční hyperbola má červenou barvu,  viz...
	/
	Graf 1 Trakční charakteristika
	Z této závislosti lze vybrat minimálně tři body, které charakterizují tři režimy provozu tramvaje. Těmito body jsou rozjezd na mezi adheze, dále jmenovité hodnoty otáček  a točivého momentu elektromotoru a jízda maximální rychlostí.
	5.1.1 Adhezní omezení

	První bod leží na průsečíku adhezních limitů s trakční hyperbolou. Adhezní síla Fa vozidla se vypočítá ze znalosti součinitele adheze μa, jehož hodnota mi byla zadána jako konstantní μa = 0,33 (proto je v grafickém znázornění tato oblast jako konstant...
	Podle trakční charakteristiky z grafu Graf 1 odečtu odpovídající rychlost v tomto průsečíku, která je v1 = 9,5 km/h (v1 = 2,64 m/s).
	1
	Z odečtené rychlosti následně určím otáčky tramvajového kola za minutu. Kde průměr Dk je průměr tramvajového kola Dk = 0,66 m, rychlost v1 = 2,64 m/s:
	Při rychlosti v1 = 9,5 km/hod se kolo točí otáčkami n1 = 76,4 1/min.
	Točivý moment elektromotoru M1 v prvním bodě určím ze znalosti výkonu elektromotoru P = 46,5 kW a otáček n1 = 76,4 1/min, podle vztahu:
	Točivý moment v prvním bodě je M1 = 5813 Nm.
	5.1.2 Omezení jmenovitým pracovním bodem

	Druhý bod, který potřebuji pro výpočet ekvivalentního momentu, získám ze jmenovitých hodnot elektromotoru, které mi byly zadány vedoucím práce. Tento bod leží na trakční hyperbole. Jmenovité hodnoty elektromotoru jsou následující:
	 jmenovitý točivý moment Mn = 2265,7 Nm
	 jmenovité otáčky elektromotoru nn = 196 1/min
	Z otáček vyjádřím obvodovou rychlost otáčení tramvajového kola, za průměr Dk dosadím průměr tramvajového kola Dk = 0,66 m, za nn jmenovité otáčky elektromotoru dosadím nn = 196 1/min (elektromotor se otáčí stejnými otáčkami jako tramvajové kolo).
	Tato obvodová rychlost se rovná rychlosti jízdy vozidla (uvažuji opět situaci bez ztráty adheze), nyní rychlost přepočítám na otáčky kola, které v tomto bodě musí vyjít stejné, jako otáčky jmenovité – jedná se tedy o kontrolu jmenovitých otáček. Za pr...
	Z těchto vypočítaných otáček n2 zjistím jmenovitý točivý moment M2, odpovídající jmenovitým otáčkám. Výkon P je výkonem elektromotoru P = 46,5 kW, otáčky dosazuji vypočítané n2 = 196 1/min z rovnice (16), po dosazení tedy obdržím krouticí moment ve jm...
	Točivý moment ve druhém bodě je M2 = 2266 Nm.
	5.1.3 Omezení maximální rychlostí

	Dalším, třetím, bodem je průsečík trakční hyperboly s hranicí maximální rychlosti vmax = 70 km/h (vmax = 19,44 m/s). S využitím následující rovnice stanovím otáčky kola tramvaje n3 při této maximální rychlosti vmax. Za průměr Dk dosadím průměr tramvaj...
	Při maximální rychlosti rychlosti vmax = 70 km/hod se kolo točí otáčkami  n3 = 563 1/min.
	Točivý moment M3 v tomto bodě zjistím ze znalosti výkonu elektromotoru P,  P = 46,5 kW, otáčky dosazuji vypočítané n3 = 563 1/min z rovnice (18):
	Točivý moment ve třetím bodě je M3 = 789 Nm.
	5.2 Souhrn výsledků v posuzovaných bodech

	Tab. 2 Výsledky v posuzovaných bodech
	6 Návrh kloubového hřídele
	6.1 Výpočet ekvivalentního momentu

	Jízda tramvajového vozu je rozdělena na úseky, kdy vozidlo jede konstantní rychlostí, rozjíždí se a brzdí. V těchto stavech dochází k namáhání spojení motoru a kola různým točivým momentem, který je v každém okamžiku nepřímo úměrný otáčkám kola a přím...
	/
	Graf 2 Porovnání momentů
	Dobu setrvání na určitém točivém momentu mohu vyjádřit také otáčkami kola. Platí také, že ujetá dráha je přímo úměrná rychlosti a času, rychlost lze určit jako:
	Kde hodnoty průměru kola Dk a číslo π/60 jsou konstantou K
	Ze vztahů (20) a (21) plyne, že rychlost se nechá vyjádřit součinem otáček kola  s konstantou, což pro každý ze tří výše uvedených stavů lze zapsat jako:
	Což lze interpretovat také graficky, jako průběh síly a rychlosti na ujeté dráze,  viz následující Graf 3.
	/
	Graf 3 Průběh síly a rychlosti na ujeté dráze
	Pokud má platit, že ekvivalentní moment je průměrným točivým momentem,  který působí na hřídel mezi kolem a elektromotorem, tak součet součinů všech točivých momentů s příslušnými otáčkami a poměrnou časovou zátěží, se rovná součinu ekvivalentního mom...
	Po úpravě a rozepsání sumačních symbolů dostanu výraz pro moje tři charakteristické body z provozní charakteristiky:
	Dosazením hodnot z tabulky Tab. 2, určím výslednou hodnotu ekvivalentního momentu:
	Ekvivalentní moment Mke je menší, než jmenovitý moment, čili ekvivalentní moment můžu uvažovat, jako provozní, trvalý moment. V opačném případě, bych musel upravit jízdní cyklus vozidla.
	6.2 Výběr kloubového hřídele z katalogu

	Pro výběr kloubového hřídele z katalogu je však potřeba určit také maximální provozní moment, který získám z ekvivalentního momentu tak, že Mke = 2250 Nm vynásobím následujícími součiniteli, podle[1]:
	 k0 – součinitel ložiskování v čepech kloubu, pro jehlová ložiska platí hodnota  k0 = 1,33
	 k1 – dynamický součinitel, pro připojení elektromotorem bez spojky platí  hodnota k1 = (1,0÷1,1)+0,5, já volím hodnotu k1 = 1,0 + 0,5 = 1,5
	 k2 – součinitel životnosti kloubu, pro životnost 5 000 hodin je k2 = 1,00
	 k3 – součinitel vychýlení kloubu, součinitel závisí na úhlové výchylce kloubu,  jeho hodnota je stanovena na základě předešlých výpočtů jako δ = 6,22  ,  tedy k3 = 1,28
	Kloubový hřídel bude zatěžován, se zřetelem na provozní cyklus jízd tramvaje, krouticím momentem o velikosti Mmax = 5 750 Nm. Podle tohoto krouticího momentu jsem vybral v katalogu průmyslově vyráběných kloubových hřídelů firmy Voith Turbo GmbH & Co. ...
	Této podmínce nejlépe vyhovuje kloubový hřídel označení STK 150.2 S R  400, viz Obr. 33, který je výrobcem určen pro aplikaci v kolejových vozidlech. Parametry tohoto kloubového hřídele jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 3 (převzato z [17]).
	/
	Obr. 32 Univerzální kloubový hřídel VOITH, řady S, [17]
	Tab. 3 Charakteristické parametry kloubového hřídele STK 150.2
	//
	Obr. 33 Parametry kloubového hřídele STK 150.2
	6.3 Kontrola kritických otáček kloubového hřídele

	Při provozním cyklu jízdy tramvaje je kloubový hřídel vystaven proměnlivému namáhání od hnacího momentu, které zvyšuje opotřebení jednotlivých dílů pohonného mechanismu. Toto torzní kmitání je důsledkem jevu, kdy střední část kloubového hřídele má nes...
	Aby nedocházelo k výše uvedenému torznímu kmitání, je nutné splnění podmínky výrobce, že maximální provozní otáčky nmax musí být menší, než maximální přípustné otáčky nZ1 pro vybraný kloubový hřídel:
	Maximální přípustné otáčky jsem zjistil ze závislosti přípustných otáček nz1 na úhlu odklonu β, viz Graf 4. Do grafu jsem vynesl vypočítaný úhel odklonu ϕ = β = 6,22   a z průsečíku s křivkou pro vybraný kloubový hřídel typu S 150.2 jsem odečetl maxim...
	/
	Graf 4 Závislost přípustných otáček nZ1 na úhlu odklonu β
	Maximální provozní otáčky jsou, podle Tab. 2, nmax= 563 1/min podmínce (29) tedy tento kloubový hřídel vyhovuje.
	Další kontrola se zaměřuje na kontrolu kritické ohybové rychlosti, což je taková rychlost otáčení, při které ohybová frekvence kloubového hřídele je totožná s vlastní frekvencí kloubového hřídele. Při dosažení stejných otáček hřídele, odpovídajících j...
	≈3600
	Pro splnění této druhé kontroly, je nutné dodržet podmínku danou výrobcem, že maximální otáčky musí být menší, než mezní otáčky, které závisí na maximální délce kloubového hřídele. Tuto podmínku opět ověřím s pomocí katalogu [17], viz Graf 5:
	/
	Graf 5 Závislost mezních otáček nZ2 na délce hřídele lB
	Z grafu jsem odečetl pro maximální přípustné otáčky nZ2 = 3600 1/min maximální délku lB pro kloubový hřídel STK 150.2, která je řádově lb = 1750 mm. Maximální možná délka vybraného kloubového hřídele je 480 mm, podle Obr. 33 (součet sloupců lv a lzfix...
	Pro zjištění kritických otáček vybraného kloubového hřídele je třeba do výpočtu zahrnout i jeho provozní délku, kterou metodika výpočtu od firmy Voith nezahrnuje.
	≈1750
	≈3600
	Podle literatury [1] lze pro výpočet kritických otáček využít následující vztah:
	Kde: L – vzdálenost středů kloubů, E – Youngův modul pružnosti, J – kvadratický moment průřezu, ρ – hustota materiálu hřídele, S – plocha průřezu hřídele.
	Tento vztah lze upravit pro otáčky nkrit a při použití náhrady vlastností materiálu hřídele (ocele) konstantou:
	Kde: D – vnější průměr hřídele [m], d – vnitřní průměr hřídele [m], L – vzdálenost středů kloubů [m], po dosazení hodnot z katalogu [17] a úpravě 𝐿=,𝑙-𝑧.−2 ,𝑙-𝑚. obdržím vztah:
	V porovnání s maximálními dosahovanými otáčkami kola, podle Tab. 2 v kapitole 5.2, konstatuji, že maximální provozní otáčky n3 = 563 1/min jsou výrazně menší, než vypočítané otáčky kritické. Zvolený kloubový hřídel STK 150.2 S R 400 ve všech výše prov...
	7 Návrh šroubového spoje
	Pro spojení kloubového hřídele s tramvajovým kolem a elektromotorem navrhuji šroubový spoj, vyřešený pomocí lícovaných šroubů. Řeším dvě montážní skupiny, první je spojení příruby kloubového hřídele s tramvajovým kolem a druhou skupinou je spojení pří...
	Oba šroubové spoje jsou, pro potřeby výpočtu šroubů, zatěžovány míjivým točivým momentem, o maximální velikosti katalogového momentu MZ = 7,1 kNm,  viz Tab. 3, nebo [17]. Tuto velikost točivého momentu jsem určil kvůli vyšší výsledné hodnotě koeficien...
	//
	Obr. 34 Silový rozbor příruby (vlevo), síly působící na jeden šroub (vpravo)
	7.1 Spojení příruby kloubového hřídele s tramvajovým kolem

	Rozklad momentu MZ na sílu Fr působící na jeden šroub provedu s pomocí Obr. 34.
	Pro další výpočty uvažuji, že šroub v tramvajovém kole není namáhaný vnější osovou silou, pouze na něj působí v rovině spojení příčná provozní síla Fr = 5 920 N a síla předpětí F0, která vzniká při utažení matice a vyvolává mezi spojovanými částmi tře...
	Kde volím bezpečnost proti posunu částí kf = 2,5, součinitel tření ploch bez povrchové úpravy volím f = 0,2:
	Touto silou od přepětí je šroub namáhán osovým tahovým napětím, které působí na průřez S3 jádra šroubu o průměru d3, současně je však namáhán smykem na krut silou FZ, působící na středním průměru šroubu d2, od utažení matice.
	7.1.1 Výpočet osového tahového napětí

	Osové tahové napětí vyjádřím jako poměr síly od předpětí F0 a plochu průřezu jádra šroubu S3, které přísluší průměr d3:
	Kde síla od předpětí F0 = 74 000 N, a průměr jádra šroubu d3 = 16,933 mm.
	Výpočtem jsem zjistil, že osová napjatost ve šroubu bude σ = 330 MPa.
	7.1.2 Výpočet smykového napětí od utažení matice

	Ve šroubu se bude vyskytovat rovněž smykové napětí od utažení silou Fz na středním průměru závitu šroubu d2.
	Toto smykové napětí posuzuji v nejvíce namáhaném místě, kterým je průřez jádra šroubu d3 podle vztahu:
	Kde, síla od předpětí ve šroubu je F0 = 74 000 N, střední průměr závitu šroubu  d2 = 18,376 mm, úhel stoupání závitu ψ = 2,48    , třecí úhel v závitu κ‘ = 0,16     a modul kruhového průřezu v krutu je Wku, kterému přísluší průměr jádra šroubu d3 = 16...
	7.1.3 Výpočet redukovaného napětí ve šroubu

	Redukované napětí je kriteriálním zhodnocením víceosé napjatosti v posuzované součásti a převádí víceosou napjatost na napjatost jednoosou. Jednoosou napjatost již lze porovnávat s hodnotami materiálu, z něhož je zkoumaná součást vyrobena a rovněž sta...
	Redukované napětí ve šroubu určím podle následujícího vztahu (40),  s použitím pevnostní hypotézy podle Trescovy teorie pevnosti τMAX:
	Kde dosadím již vypočítaná napětí σ = 330 MPa a τ = 150 MPa.
	Vypočítal jsem redukované napětí ve šroubu σred = 450 MPa.
	7.1.4 Určení koeficientu bezpečnosti

	Koeficient bezpečnosti určím ze znalosti materiálových vlastností šroubu a z hodnoty redukovaného jednoosého napětí v součásti, které jsem vypočítal v předchozí kapitole 7.1.3.
	Materiálové vlastnosti šroubu jsou vyjádřeny v označení, které je na něm uvedeno. Pro spojení tramvajového kola a kloubového hřídele volím pevnostní třídu šroubu 12.9, z toho označení určím jmenovitou mez kluzu materiálu σKt = 1 080 MPa.
	Bezpečnost šroubu vůči jmenovité mezi kluzu určím jako následující podíl, kde σKt je jmenovitá mez kluzu materiálu šroubu a σred je redukované napětí σred = 450 MPa, z Kapitoly 7.1.3:
	Po dosazení výše uvedených hodnot dostávám výsledek:
	Vypočítal jsem bezpečnost šroubu při zatížení točivým momentem o velikosti  MZ = 7,1 kNm. Koeficient bezpečnosti vůči mezi kluzu má hodnotu kš = 2,4 – tato hodnota je v souladu s předpokládaným typem provozního zatížení.
	7.1.5 Kontrola tlaku mezi přírubou kloubového hřídele a kolem

	Spojení přírubou pomocí šroubového spoje vyvolává kontaktní tlak mezi oběma spojovanými částmi. Předpokládám, že disk tramvajového kola je vyroben z ušlechtilé uhlíkové oceli (např. ČSN 12 050) a stanovím dovolený kontaktní tlak pkD = 100 MPa.
	Výpočet kontaktního tlaku pk provedu se znalostí síly předpětí F0 = 74 000 N,  počtu 12 šroubů a plochy dotyku příruby kloubového hřídele s diskem kola Sa = 10 921 mm2:
	Hodnotu kontaktního tlaku mezi přírubou kloubového hřídele a tramvajovým kolem jsem vypočítal pk = 81,31 MPa, tento tlak vyhovuje dovolenému kontaktnímu tlaku.
	7.1.6 Kontrola tlaku v dosedací ploše matice

	Provedu kontrolu tlaku v dosedací ploše pod maticí pm, se znalostí síly od předpětí ve šroubu F0 = 74 000 N a plochy kontaktního mezikruží matice Sm = 288,46 mm2. Dovolený tlak stanovím na pmD = 300 MPa:
	Hodnotu kontaktního tlaku pod maticí jsem vypočítal pm = 257 MPa, tento tlak vyhovuje dovolenému tlaku v dosedací ploše matice.
	7.1.7 Stanovení utahovacího momentu

	Pro stanovení utahovacího momentu nejprve určím třecí moment Mtm mezi maticí  a podložkou. Pro jeho určení znám sílu od předpětí šroubu F0 = 74 000 N, součinitel tření v závitu fz = 0,14 a střední průměr , na kterém působí utahovací moment, pro matici...
	Vypočítaný třecí moment Mtm = 133 000 Nmm musím sečíst ještě s momentem vznikajícím ve šroubu při utahování Mku, viz kapitola 7.1.2:
	Utahovací moment v jednom šroubu M20, který vyvolá potřebné osové předpětí  F0 = 74 000 N jsem vypočítal jako Mkk = 275 Nm.
	7.1.8 Výběr a označení spojovacích prvků

	Šroub volím závrtný s metrickým závitem M 20, podle normy ČSN 02 1174 v délce  l = 40 mm, v pevnostní třídě 12.9, povrch šroubu je žárově zinkovaný.
	Označení šroubu: ŠROUB M 20 × 40 ČSN 02 1174.95
	Ke šroubu také vybírám šestihrannou matici, rovněž s metrickým závitem M20 podle normy ISO 4032, v pevnostní třídě 12.9, povrch matice je rovněž žárově zinkovaný.
	Označení matice: ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4032 M 20 12 A1
	Součástí šroubového spoje je také vějířová podložka s vnějším ozubením, podle normy ČSN 02 1745, o charakteristickém rozměru 21 mm, v pevnostní třídě 12.9, povrch podložky je také žárově zinkovaný.
	Označení podložky: PODLOŽKA 21 ČSN 02 1745.95
	Při montáži aplikovat Zajišťovač závitů LOCTITE 243 [22], jako ochranu proti nežádoucímu povolení šroubového spoje.
	7.2 Spojení příruby kloubového hřídele s rotorem elektromotoru

	Druhou montážní skupinou je spojení elektromotoru s přírubou kloubového hřídele. Spojení je provedeno pomocí 12 lícovaných šroubů M 20, které je nutné zkontrolovat na střih a tlak při opření součástí. Další úvahy provedu s využitím Obr. 35:
	/
	Obr. 35 Síly působící na jeden lícovaný šroub
	Uvažuji, že síla, která působí na jeden šroub, je stejná jako v předchozím případě, v kapitole 7.1, tedy Fr = 5 920 N. Tato síla způsobuje jediné provozní zatížení celého šroubového spoje a působí na střižnou plochu lícovaného dříku šroubu, zároveň vy...
	7.2.1 Kontrola lícovaného šroubu na střih

	Smykové napětí τ, způsobující na lícovaném šroubu střih, vzniká od síly Fr = 5 920 N na ploše průřezu Sl, určené průměrem lícované části šroubu dl = 21 mm. Smykové napětí τ musí být menší, než dovolené smykové napětí τD= 50 MPa.
	Lícovaný šroub vyhovuje na střih s hodnotou smykového napětí τ = 17,1 MPa.
	7.2.2 Kontrola tlaku při opření součástí

	Působení síly Fr = 5 920 N vyvolává tlakové pole, které tlačí na zesílený dřík lícovaného šroubu při průchodu spojenými částmi. Část tloušťky příruby kloubového hřídele, kam zasahuje lícovaný šroub, označím b1 = 5 mm. Tloušťku příruby elektromotoru,  ...
	Výpočtem jsem zjistil kontaktní tlaky ve spojovaných součástech, tlak v prostoru příruby kloubového hřídele p1 = 56,4 MPa a tlak v prostoru příruby elektromotoru  p2 = 18,8 MPa. Oba tlaky jsou menší, než dovolený tlak pD = 80 MPa, tudíž lícovaný šroub...
	7.2.3 Výběr a označení spojovacích prvků

	Šroub volím v lícovaném provedení, s metrickým závitem M 20, podle normy  ČSN 02 1112 v délce l = 50 mm, v pevnostní třídě 8.8, povrch šroubu je žárově zinkovaný.
	Označení šroubu: ŠROUB M 20 × 50 ČSN 02 1112.55
	Ke šroubu také vybírám šestihrannou matici, rovněž s metrickým závitem M20 podle normy ISO 4032, v pevnostní třídě 12.9, povrch matice je rovněž žárově zinkovaný.
	Označení matice: ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4032 M 20 12 A1
	Součástí šroubového spoje je také vějířová podložka s vnějším ozubením, podle normy ČSN 02 1745, o charakteristickém rozměru 21 mm, v pevnostní třídě 12.9, povrch podložky je také žárově zinkovaný.
	Označení podložky: PODLOŽKA 21 ČSN 02 1745.95
	Při montáži aplikovat Zajišťovač závitů LOCTITE 243 [22], jako ochranu proti nežádoucímu povolení šroubového spoje.
	7.3 Souhrn zjištěných výsledků

	Na základě provedených výpočtů jsem vybral spojovací součásti pro spojení kloubového hřídele s tramvajovým kolem a přírubou elektromotoru. Přehled jejich počtu,  a označení uvádí následující tabulka Tab. 4:
	Tab. 4 Použitý spojovací materiál
	8 Závěrečné zhodnocení úkolů Bakalářské práce
	Nejdříve jsem zpracoval rozbor řešení konstrukce přímého pohonu tramvajového kola, včetně uvedení způsobů pohonů a jejich vzájemné rozdíly. Poté jsem provedl rešerši, v Kapitole 2, u mnou vybraných výrobců městských kolejových vozidel a popsal jsem ap...
	V Kapitole 3 jsem provedl analýzu zástavbových možností v podvozku tramvaje, s přihlédnutím na prostor mezi elektromotorem a tramvajovým kolem. Na základě rozměrové analýzy jsem dospěl k názoru, že pro moje další pokračování této práce bude nejvhodněj...
	Pro výběr konkrétního kloubového hřídele, bylo nutné vypočítat hodnoty relativního posunutí elektromotoru vůči tramvajovému kolu při jízdě vozidla v oblouku, kde předpokládám největší možnou výchylku, která může nastat při provozu tramvaje. Toto délko...
	Dále bylo nutné stanovit charakter provozu tramvaje ve městě, viz Kapitola 5.  Použil jsem metodu, při které uvažuji charakter provozu jako procenta trvání jízdního cyklu. Zároveň jsem si stanovil tři body, které se nachází na trakční charakteristice ...
	Navrhuji proto přepočítat  součinitel životnosti kloubu k2, podle pozn. 11. Současně předpokládám, že součinitel výchylky kloubového hřídele k3 je snížen na poloviční hodnotu, která odpovídá průměrné výchylce kloubového hřídele při běžném provozu do 3...
	Následně, podle vypočítaného maximálního momentu, jsem v katalogu výrobce Voith Turbo GmbH vybral kloubový hřídel, který měl nejbližší vyšší dovolenou hodnotu krouticího momentu. Vybranému kloubovému hřídeli jsem provedl kontrolu kritických otáček pod...
	V Kapitole 7 jsem vybíral spojovací prvky pro spojení kloubového hřídele s tramvajovým kolem a elektromotorem. Pro spojení elektromotoru jsem volil lícované šrouby s maticí; a pro spojení kloubového hřídele s tramvajovým kolem jsem volil závrtné šroub...
	Jako vzor pro 3D model sestavy pohonu jsem použil zástavbové rozměry v podvozku tramvaje Škoda 15 T ForCity Alfa, přičemž jsem neuvažoval původní spojovací prvek,  tj. dvojitou sférickou zubovou spojku, ale spojení elektromotoru s tramvajovým kolem pr...
	Moje řešení je náročné na montáž konstrukčního uzlu do podvozku. Nejprve se musí smontovat elektromotor s kloubovou hřídelí pomocí lícovaných šroubů; následně přimontovat elektromotor s kloubovým hřídelem do sestavy rámu podvozku; a poslední montážní ...
	Přílohou této práce je sestavný výkres přímého pohonu tramvajového kola s trakčním motorem. Použité rozměry elektromotoru a zástavbové rozměry jsem odečetl podle dostupných podkladů, které jsou rovněž uvedeny v této práci.
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