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Seznam zkratek a symbolů  

A, B, C, D Základny geometrických tolerancí – 

AΔ, BΔ, CΔ  Uzavírající člen rozměrového obvodu – 
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B Šířka zubu drážkování [mm] 

C Dynamická únosnost ložiska [N] 

C1, C2, C3 Označení skupiny radiálních ložisek dle SKF – 
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1. Úvod 

Motor, převodovka, spojka. To jsou tři nejdůležitější části pohonu každého 

stroje. Motor se u průmyslových stacionárních zařízení využívá nejčastěji 

elektrický.  Ten má výhodu ve vysokých účinnostech zařízení, vysokých 

momentech a jednodušší konstrukci oproti spalovacímu motoru. Další 

výhodou je i nevytváření lokálních emisích při chodu zařízení. I elektrický 

motor je zdrojem emisí, protože se elektrická energie musí vyrobit (hodnota 

emisí záleží na energetickém mixu dané země). U elektrického motoru je 

složitější řízení otáček – nejčastěji se využívají frekvenční měniče. 

Převodovka se nejčastěji u pohonů využívá pro zmenšení otáček motoru 

(nejčastěji z 3000 min-1 – synchronní otáčky, nebo z 1500 min-1) a pro zvětšení 

kroutícího momentu dle potřeby stroje. Převodovka u průmyslových strojů 

bývá s neměnným převodovým poměrem.  

Spojka se využívá pro ochranu zařízení proti přetížení, pro vyrovnání 

odchylek (radiálních, axiálních, úhlových) a také pro možnost manipulace se 

zařízeními v řetězci – nejčastěji pro opravy a údržbu. Dalším využitím spojky 

může být možnost změny převodového poměru v převodovce, kdy taková 

převodovka je stupňová a spojka je nutná pro změnu jednotlivých stupňů 

(řazení s přerušením toku výkonu). 

Tato diplomová práce se zabývá planetovým třecím variátorem, který 

umožňuje měnit plynule otáčky vstupu ku výstupu od 0,8 až po 3,6. Plynulá 

regulace je docílena možností změny třecích průměrů na satelitu, který je 

uložen volně v radiálním směru. Změna převodového poměru dochází bez 

přerušení toku výkonu, proto není potřeba spojka pro změnu převodového 

poměru (pro přeřazení). Tato skutečnost (změna převodového poměru bez 

přerušení toku výkonu) může být pro některá zařízení výhodná. Jelikož se 

jedná o prototypové zařízení, reálná aplikace planetového třecího variátoru 

ještě není. 

Diplomová práce je zaměřena na toleranční analýzu planetového třecího 

variátoru. Toleranční analýza je důležitou součástí každého konstrukčního 

návrhu, pomůže nám s návrhem tolerancí tak,  aby i při nejhorší kombinaci 

výrobních tolerancí bylo zařízení smontovatelné a funkční. Tento krok je velmi 

důležitý u zařízení, u kterého se výkon přenáší pomocí tření. Jakákoliv výchylka 

od navrženého stavu může znamenat snížení účinnosti zařízení, snížení 

životnosti zařízení, vyšší opotřebení jednotlivých komponent, a především 

snížení přenositelného výkonu,  který je závislý na kontaktu planetového kola 

/korunového kola se satelitem. 
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2. Planetový třecí variátor 

Tato diplomová práce se zabývá planetovou třecí převodovkou s plynule 

měnitelným převodem, která se zpracovává v projektu TAČR EPSILON č. 

TH03010053. Tuto planetovou převodovku můžeme vidět na Obr. 2.1.  

 

Obr. 2.1 Planetová třecí převodovka s plynule měnitelným převodem [3][4]  

 

2.1. Planetové soukolí 

Planetové soukolí je soukolí tvořené ozubenými koly a unašečem. 

Ozubená kola jsou centrální kola, která mají společnou osu rotace jako unašeč, 

nebo jiná kola – satelity. Centrální kolo je planetové kolo, nebo korunové kolo. 

Planetové kolo je centrální kolo s vnějším ozubením. Planetové kolo se obvykle 

značí písmenem „p“. V cizojazyčných literaturách se planetové kolo obvykle 

označuje jako „Sun gear“. Další centrální kolo je korunové kolo „k“. Korunové 

kolo je ozubené kolo s vnitřním ozubením. V cizojazyčných literaturách se 

obvykle označuje jako „Ring gear“. Posledním typem ozubeného kola 

v planetovém soukolí je satelit „s“. Satelit je malé ozubené kolo s vnějším 

ozubením, které spojuje planetové kolo s korunovým kolem. Satelity jsou 

spojeny s unašečem „r“, který vytváří oporu satelitům a zároveň je drží ve 
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správné rozteči od sebe. Satelit je v cizojazyčné literatuře obvykle nazýván 

„Planet gear“ a unašeč „Planet carrier of Spider“ nebo zkráceně „Carrier“. [1][6] 

Velká výhoda planetového soukolí je souosost vstupu a výstupu. 

Uplatnění je v širokém odvětví průmyslu – od výroby kuchyňských spotřebičů 

až po automobilní průmysl. Planetová soukolí mohou být jednoduchá – 

zkratka „JPS“, nebo složený – zkratka „SPS“. Jednoduchá planetová soukolí 

mají pouze jeden unašeč, složená planetová soukolí jsou složená z více 

jednoduchých planetových soukolí, která musí být vzájemně spojena a to buď 

sériově, nebo paralelně. Sériovým zapojením obvykle dosáhneme vyššího 

převodového poměru, u paralelního zapojení se nám podaří rozložit výkonové 

zatížení soukolí do více cest. [1][6] 

 

Obr. 2.2 Základní uspořádání planetového soukolí 

 

Planetové soukolí může mít 1 stupeň volnosti, pak se jedná pouze o 

převod, ale i 2 stupně volnosti, pak se jedná o diferenciál. Planetové soukolí s 1 

stupněm volnosti se využívá u automatických převodovek (převodovek bez 

přerušení toku výkonu) nebo v aplikacích, kdy potřebujeme redukovat vysoké 

otáčky motoru. Diferenciálu z planetové soukolí se využívá například jako 

mezinápravový diferenciál u automobilů, kde se dělí výkon na přední a zadní 

nápravu. [6] 

 

2.1.1. Kinematika ozubeného soukolí 

Kinematika planetového soukolí je založena na poměru úhlových 

natočení , respektive úhlových rychlostí , respektive úhlových zrychlení . 

Tyto poměry nám dávají důležitý údaj – převodový poměr i. Pro tyto veličiny 

platí vztah (1), kdy člen „x“ považujeme za vstup a člen „y“ za výstup: [1] 

 

𝑖𝑥𝑦 =
𝜑𝑥

𝜑𝑦
=

𝜔𝑥

𝜔𝑦
=

𝜀𝑥

𝜀𝑦
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Základní převod v planetovém soukolí je definován jako přenos výkonu z 

planetového kola „p“ na korunové kolo „k“ při zastaveném unašeči „r“, kdy 

takové uspořádání se obvykle zapisuje pomocí značky 𝑖𝑝𝑘
𝑟 = 𝑖𝑟. Toto 

uspořádání můžeme vidět na Obr. 2.2. Vyjádření převodového poměru 

takového soukolí je uvedeno v (2). [1][6] 

𝑖𝑝𝑘
𝑟 = 𝑖𝑟 =

𝑧𝑘

𝑧𝑝
∙ (−1)𝑗   

 

 Koeficient „j“ nám udává počet vnějších záběrů planetového soukolí. 

Obvyklé planetové soukolí s jedním párem satelitů (jako je na Obr. 2.2) má 

jeden vnější záběr ozubených kol. [1][6] 

 

2.1.2. Willisovi formule  

Willisovi formule (někdy označované jako Willisovi poučky/Willisova 

metoda) nám udávají poměr relativních rychlostí dvou členů soukolí vůči 

zastavenému členu – unašeči „r“. Tento poměr je také převodový poměr vůči 

zastavenému členu – unašeči „r“. Tuto formuli můžeme matematicky vyjádřit 

vztahem (3). 

𝑖𝑥𝑦
𝑧 =

𝜔𝑥𝑧

𝜔𝑦𝑧
=

𝜔𝑥 − 𝜔𝑧

𝜔𝑦 − 𝜔𝑧
=

𝜔𝑥

𝜔𝑦
   

 

Člen „x“ považujeme za vstup a člen „y“ za výstup a člen „z“ je zastavený 

člen (z = 0). Symbol funkčního stavu je (x→y)z. Tato formule se obvykle značí 

jako druhá Willisova formule pro převod s 1 stupněm volnosti. [1][6] 

 V případě, že máme funkční stav (x→z)y, pak můžeme definovat formuli 

pro y = 0 dle vztahu (4). [1][6] 

𝑖𝑥𝑦
𝑧 =

𝜔𝑥 − 𝜔𝑧

𝜔𝑦 − 𝜔𝑧
= −

𝜔𝑥 − 𝜔𝑧

𝜔𝑧
= 1 −

𝜔𝑥

𝜔𝑧
 

𝑖𝑥𝑦
𝑧 = 1 − 𝑖𝑥𝑧

𝑦
 

  

 

 Původně byla tato formule odvozena pro centrální členy, nicméně platí i 

pro satelity (5). [1][6] 

𝑖𝑠𝑦
𝑟 =

𝜔𝑠 − 𝜔𝑟

𝜔𝑦 − 𝜔𝑟
=

𝜔𝑠𝑟

𝜔𝑦 − 𝜔𝑟
 

𝜔𝑠𝑟 = 𝑖𝑠𝑦
𝑟 ∙ (𝜔𝑦 − 𝜔𝑟) 

  

 

 Za člen „y“ se dosazuje koruna „k“ nebo planeta „p“, nikdy však zastavený 

člen nebo unašeč „r“. [1][6] 
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  Další důležitou formulí (6) pro výpočet je převrácená hodnota 

převodového poměru – tj. zaměníme vstup a výstup. [1][6] 

𝑖𝑥𝑦
𝑧 =

𝜔𝑥

𝜔𝑦
 

𝑖𝑦𝑥
𝑧 =

𝜔𝑦

𝜔𝑥
=

1

𝑖𝑥𝑦
𝑧

 
  

 

 Další výpočty a podrobné vysvětlení vztahů jsou uvedeny v [1] a [6]. 

 

2.1.3. Výhody a nevýhody planetového soukolí 

 Při návrhu planetového soukolí se potýkáme s mnoha problémy. Jednak 

musíme dát pozor na smontovatelnost soukolí, kdy tato podmínka bere 

v potaz počet zubů ozubených kol, a aby byla tato kola do sebe smontovatelná. 

Další podmínkou planetového soukolí je podmínka souososti, kdy musíme 

dodržet souosost centrálních kol s unašečem satelitů. V neposlední řadě se 

musíme potýkat s podmínkou sousedství satelitů, která nám definuje 

minimální mezery mezi satelity a tím i maximální počet satelitů v soukolí. 

Dalším kritickým faktorem planetového soukolí je přesnost výroby a montáže. 

Pro správné fungování planetového soukolí je nutná velice přesná výroba (až 

s přesností na 1 m) a velice přesná montáž. Tyto dva faktory způsobují, že u 

planetových soukolí jsou vyšší výrobní náklady. [1][6] 

 

 

Obr. 2.3 Převodovka ZF REDULUS GME pro průmyslové použití [9] 
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Naopak výhody planetových soukolí jsou vysoká účinnost (až 99 % pro 

malé převodové poměry), souosost vstupní a výstupní hřídele, možnost 

dosáhnout vysokého převodového poměru za použití sériově řazených 

planetových převodů, dělení toku výkonu na více cest (počet satelitů) a menší 

zatížení ložisek, které je dáno dělením toku výkonu. [1][6] 

Příklad jedné průmyslové planetové převodovky je na Obr. 2.3, kde tato 

převodovka od výrobce ZF se používá pro pohon lanovek. [9] 

 

2.2. Variátory 

Variátor je typ převodového ústrojí, které umí měnit plynule převodový 

poměr za chodu stroje. Tento převodový poměr umí variátor měnit do pomala 

(i > 1), tak i do rychla (i < 1). Výhoda použití variátoru je právě v možnosti 

plynulé změny převodového poměru a tím odstranit trhané řazení např. u 

automobilů. Zároveň se může spalovací motor držet v ideálních otáčkách, kde 

má nejmenší měrnou spotřebu paliva a zároveň při zrychlování lze motor držet 

v otáčkách maximálního točivého momentu. Uplatnění variátoru můžeme 

vidět v automobilním průmyslu jako druh automatické převodovky. [6][11] 

Variátory se dělí dle způsobu přenosu výkonu: [6] 

 

• Mechanické 

• Hydraulické – hydrodynamické 

• Hydraulické – hydrostatické 

• Elektrické 

 

Obr. 2.4 Řez CVT převodovkou Subaru Lineartronic [19] 
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2.2.1. Hydraulické hydrodynamické variátory 

Hydraulické – 

hydrodynamické variátory 

využívají přeměnu mechanické 

energie na kinetickou energie 

kapaliny a pak zpětně přeměnu 

na mechanickou energii. Tento 

princip řešení variátoru se 

využívá v hydrodynamických 

spojkách (HdS), nebo častěji 

v hydrodynamických měničích 

(HdM). Rozdíl mezi HdS a HdM je 

v případě HdM použití 

reaktorového kola 

s volnoběžkou, které způsobí 

znásobení výstupního 

kroutícího momentu oproti 

vstupnímu kroutícímu momentu 

od nulových otáček výstupního hřídele. Tato násobnost s rostoucími otáčkami 

výstupního hřídele klesá až do „spojkového bodu“, kde se výstupní a vstupní 

otáčky rovnají. V tomto bodě se spíná přemosťovací spojka, kdy výkon se 

přenáší ze vstupní na výstupní hřídel čistě mechanicky. Pokud by se nevyužila 

přemosťovací spojka a HdM by fungoval pouze s kapalinou, tak by se účinnost 

tohoto převodu blížila velice rychle k nule s rostoucími otáčkami. Schéma 

hydrodynamického měniče je zobrazen na Obr. 2.5. [6] 

 

2.2.2. Hydraulické hydrostatické variátory 

Hydraulické – hydrostatické jsou variátory, které mění mechanikou 

energii na tlakovou energii hydraulické kapaliny a následně zpět na 

mechanickou energii. Tento druh variátorů využívají zemědělské stroje se 

spojením s planetovým převodem. Při nízkých rychlostech se využívá 

hydrostatický přenos energie z motoru na kola a při vyšších mechanický 

přenos pomocí planetového soukolí. Hydrostatický přenos energie využívá 

regulovatelného čerpadla a regulovatelného hydromotoru. Tento typ variátoru 

je vidět na Obr. 2.6, kdy tento typ pohonu je konkrétně od výrobce 

zemědělských strojů Fendt. [6][14] 

 

Obr. 2.5 Hydrodynamický měnič [6] 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

TOLERANČNÍ ANALÝZA PLANETOVÉHO VARIÁTORU – ELIMINACE VÝROBNÍCH 

NEPŘESNOSTÍ - 11 - 

 

Obr. 2.6 Řešení pohonu traktoru Fendt Vario – series 900 - upraveno [13] 

 

2.2.3. Elektrické variátory  

Elektrické variátory jsou variátory, u kterých se využívá elektrické energie 

jako zdroj energie. Změnou hlavních parametrů elektrické energie – proudu a 

napětí se reguluje výstupní energie. Uvedený způsob regulace se dá vytvořit 

použitím elektromotoru s frekvenčním měničem, kdy frekvenční měnič mění 

frekvenci střídavého proudu a napětí na jinou frekvenci střídavého proudu a 

napětí. Tato změna je docílena tak, že se střídavé napětí usměrní pomocí 

usměrňovače na stejnosměrné napětí, následně vyhladí z meziobvodu a pak 

pomocí střídače se vytvoří střídavé napětí, avšak s jinou frekvencí, než byla 

vstupní. Tato poslední přeměna tedy představuje regulaci pohonu, kdy se 

upravuje frekvence střídavého napětí vstupujícího do stroje. Blokové schéma 

frekvenčního měniče je na Obr. 2.7, kdy první modrý blok je usměrňovač, druhý 

žlutý blok je meziobvod a poslední zelený blok je střídač. [6][20] 

 

Obr. 2.7 Blokové schéma funkce frekvenčního měniče [20] 
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2.2.4. Mechanické variátory  

Posledním typem variátorů jsou mechanické variátory. Ty se dělí dle 

přenosu energie na variátory klínové nebo s třecími elementy. [6] 

2.2.4.1. Mechanické variátory – klínové 

Klínové variátory mají dvě řemenice s párem talířových kol. Mezi 

řemenicemi je buď řemen v případě řemenového klínového variátoru, nebo 

řetěz v případě řetězového variátoru. Řetěz může být buď jako tažený element, 

nebo tlačený element. Oddalováním talířových kol v jednom páru od sebe se 

zvětšuje vzdálenost mezi párem talířových kol. Tímto zvětšováním, případně 

zmenšováním vzdálenosti se reguluje výsledný převod. Je nutné, aby se při 

zvětšování jedné mezery na jednom páru kol zároveň zmenšovala mezera na 

druhém páru. Tato podmínka je nutností pro přenos výkonu mezi páry kol, 

protože mezi páry kol je řemen/řetěz s neměnnou délkou. Zároveň je nutná 

axiální síla na jedné řemenici, která tlačí řemen/řetěz na druhou řemenici a 

umožňuje přenos výkonu třením mezi talířovým kolem a řemenem/řetězem. 

Tento princip je zobrazen na Obr. 2.8. [6][11][12] 

 

 

Obr. 2.8 Schéma principu ovládání převodu variátoru [12] 

 

Klínový variátor s klínovým řemenem se využívají u motocyklů, především 

u skútrů. Klínový řemen je obvykle gumový ozubený řemen, který je napnut 

mezi dvěma páry talířových kol – soustava variátoru a soustava spojky. 

Soustava variátoru je napojena přímo na hřídel motoru a skládá se 

z pohyblivého talířového kola a nepohyblivého. Pohyblivé talířové kolo je 

ovládáno mechanicky – pomocí kolových válečků v těle variátoru. Při zvýšení 

otáček motoru se odstředivou silou posunou dál od středu těla a tím změní 

vzdálenost mezi talířovými koly (zmenší ji). Spojková soustava má také pevnou 

a pohyblivou řemenici. Pohyb pohyblivé řemenice je obvykle řešen pomocí 

pružiny, která vytváří axiální sílu pro přenos síly mezi řemenem a talířovým 
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kolem. Pohyblivé talířové kolo je spojeno s odstředivou spojkou, která při 

zvýšení otáček začne přenášet výkon na řemenici, která je spojena se zadním 

kolem skútru. Tento mechanismus je vhodný pouze pro malé výkony. 

Největším limitem tohoto zařízení je gumový řemen, který není schopen 

přenášet vysoké výkony, jaké by byly např. u osobních automobilů (desítky 

kW). Schéma tohoto řešení je na Obr. 2.9. [15][17] 

 

 

Obr. 2.9 Schéma řešení variátoru u skútru – upraveno [17] 

 

Řetězové převody se využívají pro přenos vyšších výkonů. Řetěz je dle 

konstrukce tažný, nebo tlačný. Tlačný řetěz přenáší výkon tlakem mezi bokem 

ocelového článku řetězu a talířovým kolem. Každý tlačený řetěz je tvořen 

z mnoha článků, které jsou spojeny kovovými prstenci. Tento řetěz je vidět na 

Obr. 2.10. [6][11][13]  
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Obr. 2.10 Tlačný řetěz [13] 

 

Obr. 2.11 Tažný řetěz [16] 

 

Tažný řetěz má oproti tlačnému řetězu vyšší účinnost, které je dána 

menšími výkonovými nároky pro vytvarování řetězu podle řemenice. Tažný 

řetěz je tvořen lamelami, které jsou spojeny čepy. Tažný řetěz se využívá 

častěji v automobilovém průmyslu a to pro vyšší účinnost. Řemenice tažného 

řetězu je navíc drážkovaná pro lepší záběr řetězu. Například výrobce 

automobilů Subaru využívá tento řetěz ve svém převodovém ústrojí Subaru 

Lineartronic, kde tato převodovka je na Obr. 2.4. Na Obr. 2.11 je zobrazen tažný 

řetěz od firmy LuK. [6][11][13][16] 

 

2.2.4.2. Mechanické variátory – se třecími elementy 

Variátory se třecími elementy můžeme dělit dle použitých třecích 

elementů na: [6] 

 

• Válcový 

• Plochý 

• Kuželový 

• Toroidní 

 

Válcový variátor funguje na principu záběru dvou kol, která mají na sobě 

kolmé osy rotace. Přibližováním nebo oddalováním prvního kola k ose kola 

druhého kola regulujeme rychlost otáčení druhého kola vůči prvnímu. Z této 

úvahy můžeme definovat převodový poměr takového variátoru (7), kde 

vzdálenost x vyjadřuje poloměr otáčení prvního kola na druhém. [6] 

𝑖 =
𝑥

𝑟1
   

𝑖𝑚𝑎𝑥 =
𝑟2𝑚𝑎𝑥

𝑟1
; 𝑖𝑚𝑖𝑛 =

𝑟2𝑚𝑖𝑛

𝑟1
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Maximální převodový poměr odpovídá maximální vzdálenosti prvního 

kola od osy rotace druhého kola a minimální převodový poměr minimální 

vzdálenosti prvního kola od osy rotace druhého kola. Tyto vztahy (8) 

reprezentuje Obr. 2.12.  

 

Obr. 2.12 Schéma rozsahu válcového variátoru [autor] 

 

Ploché třecí variátory pracují na principu přenosu výkonu mezi dvěma 

páry kuželových kol a to pomocí kalené ocelové obruče. Přibližováním a 

oddalováním obruče v páru kuželových kol od středu regulujeme převodový 

poměr variátoru. [6][21] 

Plochý třecí variátor je na Obr. 2.13, kde oddalování a přibližování obruče 

zajišťuje regulační člen (označen jako 6), kdy regulace spočívá v axiálním 

posouvání kuželových řemenic po hřídeli. Axiálním posunutím vznikne mezi 

párem kuželových řemenic větší/menší prostor, který vyplní ocelová obruč na 

takovém průměru, kdy šířka mezi kuželovými řemenicemi bude právě tloušťka 

obruče. Přívod otáček a výkonu je přes první pár kuželových kol (1 a 2). [6][21] 

Touto úvahou můžeme definovat vztahy pro výpočet převodového 

poměru. Tento vztah je založen na poměru poloměrů řemenic, respektive na 

poměru vstupních a výstupních otáček. Tyto vztahy jsou uvedeny v (9), (10) a 

(11). [6]  

𝑖𝐺 =
𝑅𝐻𝑁𝐴𝑁Á

𝑅𝐻𝑁𝐴𝐶Í

=
𝑅2

𝑅1
   

𝑖 =
𝑛𝐻𝑁𝐴𝐶Í

𝑛𝐻𝑁𝐴𝑁Á

   

𝑖𝑀 =
𝑇𝐻𝑁𝐴𝑁Á

𝑇𝐻𝑁𝐴𝐶Í
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Obr. 2.13 Řez plochým třecím variátorem – upraveno [21] 

 

Kuželové variátory jsou variátory, kde se využívají rotující kužele. Kužele 

jsou uloženy ve dvou rovnoběžných osách. Jako přenosový člen se využívá 

vložené kolo nebo řemen. [6][21][22] 

První druh kuželového variátoru je kuželový třecí variátor s dvěma 

protilehlými kuželovými koly a řemenem. Řemen slouží jako člen, který se 

pohybuje mezi koly a přenáší výkon z jednoho kuželového kola na druhé. Podle 

polohy, ve které se řemen nachází, můžeme určit poloměry otáčení kuželových 

kol a tím i výsledný převodový poměr. Pro výpočet převodového poměru 

můžeme využít rovnice (9), (10) a (11) a je vidět na Obr. 2.14. [6][21][22] 

 

 

Obr. 2.14 Kuželový třecí variátor 

s řemenem [22] 

 

Obr. 2.15 Kuželový třecí variátor s jedním 

kuželem [22] 
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Dalším typem kuželových variátorů jsou variátory s vloženým kolem. 

Vložené kolo je otočné a je vloženo mezi kuželovými koly. Posunem vloženého 

kola mezi kuželi se může regulovat výsledný převodový poměr. Posuvné kolo 

je uloženo na pevné ose s možností rotace vloženého kola pro přenos výkonu 

a je axiálně volné pro změnu převodového poměru. Mírná modifikace je 

konstrukce, kde vložené kolo je nahrazeno obručí, která je volně uložena mezi 

kuželi. Posunem obruče opět regulujeme výsledné otáčky a tím i převodový 

poměr. Výpočet převodového poměru je stejný jako u kuželového variátoru 

s protilehlými koly a dají se využít rovnice (9), (10) a (11). Příklad kuželového 

variátoru s vloženým kolem je pak na Obr. 2.16. [6][21][22] 

Posledním typem kuželových variátorů jsou variátory s jedním kuželem. 

Je to obdoba předchozího případu (kuželový variátor s vloženým kolem), ale 

má pouze jeden rotující kužel. Vložené kolo je zde uloženo neotočně vůči své 

ose, je tedy axiálně uloženo na hřídeli. Axiálním posuvem vloženého kola po 

kuželu měníme převodový poměr. Tento typ variátorů má nevýhodu 

v různoběžném uložení hřídelů a pro rovnoběžnost vstupní a výstupní hřídele 

se musí využít např. kardanův kloub. Výpočet převodového poměru je 

obdobný jako u předchozích dvou případech, avšak zde je vstupní řemenice 

(R1) vždy konstantního poloměru a můžeme využít (9), (10) a (11). Tento typ 

variátoru je pak na Obr. 2.15. [6][21][22] 

 

Obr. 2.16 Kuželový třecí variátor s vloženým kolem – modifikace vloženého kola 

pomocí ocelové obruče [21] 
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Toroidní variátory jsou typy variátorů sférické konstrukce. Využívají se pro 

velké výkony a malý zástavbový prostor. Princip toroidního variátoru je přenos 

výkonu z řemenice tvaru anuloidu na vložené kolo a pak na druhou řemenici 

tvaru anuloidu. Podle poloměrů, kde se otáčí vložené kolo, můžeme pak určit 

převodový poměr. Vložené kolo se může mezi řemenicemi natáčet a tím měnit 

poloměry, na kterých se otáčí vložené kolo. Tímto natáčením se tedy mění 

převodový poměr toroidního variátoru. Při přenosu výkonu z jedné řemenice 

na druhou se změní směr otáčení výstupní řemenice oproti otáčení vstupní 

řemenice. Schéma toroidního variátoru je na Obr. 2.17. [6][21][22] 

 

 

 

 

Obr. 2.17 Schéma principu toroidního třecího variátoru [21]  
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3. Problematika tolerancí 

3.1. Geometrické tolerance 

Geometrické tolerance jsou tolerance, které upravují tvar a geometrické 

vlastnosti součásti. Tyto tolerance se využívají především pro zpřesnění tvaru 

součásti, respektive k zajištění správné polohy tolerované části (osa, díra pro 

šroub apod.). Geometrické tolerance jsou rozděleny do čtyř skupin, kde každá 

skupina seskupuje tolerance dle jejich využití. [23][24]  

První skupinou jsou tolerance tvaru, které upravují výsledný tvar součásti 

z pohledu přímosti, rovinnosti, kruhovitosti apod. Další skupinou jsou 

tolerance směru, kde směr se určuje vůči předepsané základně. Tento směr 

může být rovnoběžnost, kolmost a sklon. Předposlední skupinou jsou 

tolerance umístění, kdy tyto tolerance upravují polohu osy, případně polohu 

děr. Poslední skupinou je skupina tolerancí, které předepisují házení součásti. 

Tyto tolerance často spojují více tolerancí do sebe. Příkladem může být 

tolernace pod ložiska, kdy pod ložiska se předepisovala tolerance souososti a 

válcovitosti. Nyní se využívá tolerance celkového házení. [23][24] 

 

Tab. 3.1 Skupiny geometrických tolerancí s jednotlivýma tolerancemi [24]  

Skupina Tolerance Značka 

Tvar 

Přímost  

Rovinnost  

Kruhovitost  

Válcovitost  

Profilu čáry  

Profilu plochy  

Orientace 

Rovnoběžnost  

Kolmost  

Sklon  

Umístění 

Polohy  

Soustřednost a souosost  

Souměrnost  

Profilu čáry  

Profilu plochy  

Házení 
Kruhové házení  

Celkové házení  
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Každá tolerance má dle ISO přiřazenu značku, která ji specifikuje a 

zjednodušuje pochopení významu tolerance. Tato značka se také využívá pro 

zjednodušení zápisu tolerance na výkrese a pro sjednocení tvorby výkresové 

dokumentace napříč zeměmi. V Tab. 3.1 můžeme vidět skupiny geometrických 

tolerancí i s jednotlivými tolerancemi, kde u každé tolerance je zobrazena 

značka tolerance. Zajímavostí je, že tolerance „Profil čáry“  a „Profil plochy“ 

 jsou obsaženy ve dvou skupinách – ve skupině „Tvar“ a ve skupině 

„Umístění“. [23][24][25] 

 

 

Obr. 3.1 Příklady umístění základen zkosené desky s dírou 

 

Zápis geometrické tolerance ve výkresové dokumentaci se provádí za 

pomocí tolerančního rámečku a šipky, která ukazuje na prvek (plocha, křivka, 

bod), kterou chceme geometrickou tolerancí tolerovat. Do tolerančního 

rámečku se zapisuje značka geometrické tolerance, velikost tolerančního pole 

a pokud je použita základna, tak i základna tolerance (primární až terciální). 

Toleranční základna je prvek, podle kterého se zjišťuje požadovaná tolerance 

– tzn. zjišťuje se poloha, tvar, směr tolerovaného prvku vůči prvku, na kterém 

je základna. [23][24][26] 

Velice důležité je pořadí základen (pokud je použito více základen), 

protože pořadí základen nám určuje pořadí umisťování teoretické geometrie, 

podle které se bude vyhodnocovat tolerovaný prvek. Je–li základna umístěna 

na ploše, teoretická geometrie je rovina. Pokud je základna umístěna na válci, 

teoretická geometrie je osa případně přímka. Základna může být i umístěna na 

symetrickém díle, pak teoretická geometrie je střední rovina (rovina symetrie). 

Roviny jsou vždy na sebe kolmé (pokud není specifikovaný úhel mezi 

rovinami). Tato kolmost se musí určovat postupně od primární až k terciální 

základně pro správné vyhodnocení základen na dílu. Sekundární základna je 

kolmá na primární a terciální základna je kolmá na sekundární. [23][24][26] 

Dále se rovněž využívá společná základna, která udává, že mezi dvěma 

body se proloží přímka, která pak vytváří osu součásti. Této společné základny 

se využívá především u rotačně symetrických dílů, hlavně u hřídelí, kdy 

základny jsou předepisovány obvykle do míst uložení ložiska, nebo do 
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středících důlků. Předpis základen do středících důlků přináší jednu výhodu. 

Při upínání za středící důlky do strojů se vlivem kuželového tvaru důlku součást 

upne stejně, jako při upnutí při výrobě středících důlků. [24][26] 

Význam pořadí základen je ukázán na příkladu zkosené desky s dírou. Zde 

se využívá geometrické tolerance polohy. Průnikem tří předepsaných základen 

se vytvoří bod, od kterého měříme požadovanou polohu díry. Tato deska je 

vidět na Obr. 3.1, kde jsou zobrazeny tři možnosti jak použít základny na 

geometrické toleranci polohy díry n10 H12. 

Na Obr. 3.2 je vidět využití základen A, B, C. Základna A slouží jako spodní 

opěrná plocha (plocha, na kterou se díl položí na měřící stůl). Tato plocha nám 

vytvoří primární rovinu (od primární základny). Další (sekundární) základna B 

nám určuje opěrnou plochu z pravé strany desky. Tato opěrná plocha je další 

rovinou – sekundární, a je kolmá na primární rovinu. Poslední rovina (terciální 

rovina) vznikne kolmostí na sekundární rovinu. Tímto se nám vytvoří bod, od 

kterého určujeme polohu díry n10 H12 teoreticky přesnými rozměry 20 mm a 

25 mm. Střed díry pak leží v kruhu o průměru 0,2 mm. [24][26] 

 

Obr. 3.2 Příklad tolerance polohy pro díru se základnami A, B, C 
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Na Obr. 3.3 je vidět využití základen A, C, B. Základna A nám určuje spodní 

opěrnou plochu a vytváří tak primární rovinu. Druhá základna C nám určuje 

opěrnou plochu ze spodní strany desky. Tato opěrná plocha tedy vytváří 

sekundární rovinu, která je kolmá na primární rovinu. Ale tato sekundární 

rovina je už vychýlena o úhel od souřadnicového systému xy vlivem 

nedodržení kolmosti mezi stranami skutečné součásti. Poslední terciální 

rovina je vytvořena jako kolmice na sekundární rovinu. Těmito třemi rovinami 

se nám vytvoří bod, od kterého se následně určuje poloha díry n10 H12. Tato 

díra je vzdálena 20 mm a 25 mm od pravého rohu desky a poloha středu díry 

n10 H12 leží v kruhu s průměrem 0,2 mm. [24][26] 

 

 

 

Obr. 3.3 Příklad tolerance polohy pro díru se základnami A, C, B 
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 Poslední možností využití základen na desce s dírou je zobrazena na 

Obr. 3.4. Tato možnost využívá základny A, D, C. První primární rovina je 

vytvořena opět opěrnou plochou o spodní stranu. Sekundární rovina je 

vytvořena pod úhlem 30° oproti ose y kartézského souřadnicového systému. 

Sekundární rovina je opět kolmá na primární rovinu. Poslední terciální rovina 

je vytvořena jako rovina pod úhlem 60° na rovinu sekundární. Tento úhel se 

určuje z levého dolního rohu desky (k bodu, kde je kótován teoreticky přesný 

rozměr 30 mm od středu polohy díry n10 H12). Poloha středu díry n10 H12 je 

pak určena teoreticky přesnými rozměry 30 mm a 25 mm.  Střed díry pak leží 

v kruhu o průměru 0,2 mm. [24][26] 

 

Obr. 3.4 Příklad tolerance polohy pro díru se základnami A, D, C 
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Pokud porovnáme tři zmíněné způsoby určení základen pro desku s dírou, 

tak zjistíme, že výsledné polohy děr jsou jiné pro každý způsob určení 

základen. Zmíněné porovnání je zobrazeno na Obr. 3.5. Z obrázku je patrné, že 

při použití základen A, B, C (zeleně označené) jsme dosáhli přesné polohy díry 

vzhledem k teoretické definici díry. Při využití základen A, C, B je už poloha díry 

(fialově označeno), vzhledem ke kartézskému souřadnicovému systému a 

teoretické součásti, špatná. Je teoretická možnost, že i při tomto určení 

základen by byla díra ve správné poloze (dle teoretických předpokladů), a to 

taková, že střed díry by byl v průniku zeleného a fialového kruhu, které značí 

možnost umístění středu polohy díry. Při využití základen A, D, C bude poloha 

díry vždy špatná, oproti teoretické poloze. 

 

Obr. 3.5 Porovnání polohy děr v kartézském souřadnicovém systému pro tři způsoby 

určení základen 

 

3.1.1. Nepředepsané geometrické tolerance 

Pokud nejsou předepsány ve výkresové dokumentaci geometrické 

tolerance v tolerančním rámečku, řídí se tolerance nepředepsanými 

geometrickými tolerancemi. Tyto nepředepsané geometrické tolerance řeší 

norma ISO 2768. Tato norma zároveň předepisuje všeobecné tolerance 

(rozměry, úhly). Norma pro nepředepsané geometrické tolerance určuje třídy 

přesnosti H, K a L, kdy H je nejpřesnější a L nejméně přesná. Obvykle se 

předepisují tolerance přesnosti K, kdy zápis ve výkresové dokumentaci je: ISO 

2768–mK (písmeno m značí všeobecné tolerance). Nepředepsané 

geometrické tolerance předepisují tolerance pro přímost, rovinnost, 

kruhovitost, rovnoběžnost, kolmost, souměrnost a kruhové házení. [23][24][25] 
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3.1.2. Geometrické tolerance tvaru 

3.1.2.1. Geometrická tolerance přímosti 

Geometrická tolerance přímosti předepisuje posuzovanému prvku tvar 

čáry případně osy.  Posuzovaný prvek typu čára vznikne na válcovém povrchu 

v libovolném místě, kde toto místo proložíme dvěma rovnoběžnými rovinami 

vzdálené od sebe o hodnotu tolerance. Osa vznikne kolmými řezy 

posuzovaného prvku, kdy každý střed kruhu prvku musí ležet ve středu 

kružnice s průměrem hodnoty tolerance. Tolerance pro tolerovaný prvek osy 

musí být vždy oproti kótě, která definuje průměr místa, které chceme 

tolerovat. U této geometrické tolerance se nevyužívá základny. [23][24] 

 Příklady využití popisované geometrické tolerance najdeme na Obr. 3.6, 

kde varianta a) je určena pro posuzovaný prvek osa a varianta b) pro 

posuzovaný prvek čára.  

 

Obr. 3.6 Příklad využití geometrické tolerance přímosti na dílu držáku axiálních 

ložisek na planetě variátoru – vpravo zobrazení tolerančních polí 

 

U dalších obrázků z kapitoly 3.1 (Obr. 3.7 až Obr. 3.19) jsou vždy vedle 

příkladu využití tolerance nebo pod ním umístěna zobrazení tolerančních polí.  
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3.1.2.2. Geometrická tolerance rovinnosti 

Geometrická tolerance rovinnosti předepisuje posuzovanému prvku tvar 

plochy – tolerovaná plocha musí ležet mezi dvěma plochami, které jsou od 

sebe vzdáleny o hodnotu tolerance. Příklad této tolerance je vidět na Obr. 3.7, 

kde hodnota tolerance je 0,05 mm. [23][24] 

 

Obr. 3.7 Příklad využití geometrické tolerance rovinnosti na planetě variátoru 

 

3.1.2.3. Geometrická tolerance kruhovitosti 

Geometrická tolerance kruhovitosti předepisuje posuzovanému prvku 

tvar obvodové čáry. Tato čára musí být v libovolném řezu válce nebo kužele 

uvnitř tolerančního pole, které je tvořeno dvěmi soustřednými kružnicemi, kdy 

rozdíl poloměrů těchto kružnic je hodnota tolerance. Příklad této tolerance je 

vidět na Obr. 3.8, kde hodnota tolerance je 0,05 mm. U této tolerance je využit 

i indikátor směru prvku. Použitý indikátor směru prvku nám označuje způsob 

vyhodnocení tolerance. V tomto případě se tolerance vyhodnocuje v kolmých 

řezech na základnu A, která definuje osu součásti.  [23][24] 

 

Obr. 3.8 Příklad využití geometrické tolerance kruhovitosti na planetě variátoru 
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3.1.2.4. Geometrická tolerance válcovitosti 

Geometrická tolerance válcovitosti předepisuje posuzovanému prvku 

plochu pláště válce. Tato plocha musí být všemi body uvnitř tolerančního 

pole, které je vymezeno dvěmi souosými válci, a rozdíl poloměrů souosých 

válců je hodnotu tolerance. Tato tolerance nesmí být nikdy mířená proti kótě. 

Příklad geometrické tolerance válcovitosti je vidět na Obr. 3.9, kde rozdíl 

poloměrů souosých válců (hodnota tolerančního pole) je 0,15 mm.  [23][24] 

 

 

Obr. 3.9 Příklad využití geometrické tolerance válcovitosti na satelitu variátoru 

 

3.1.2.5. Geometrická tolerance profilu čáry 

Geometrická tolerance profilu čáry předepisuje posuzovanému prvku 

profil čáry. Profil čáry musí ležet uvnitř tolerančního pole vymezený dvěmi 

obalovými čáry kružnic (ekvidistatnty) ve vzdálenosti hodnoty tolerance od 

jmenovité plochy. Profil čáry se zobrazuje v rovině řezu kolmé k tolerovanému 

povrchu. Tolerance může využít základnu, kde využití základen nám určuje 

„opěrné roviny“ pro vyhodnocení tolerance. Příklad využítí tolerance na patce 

variátoru je na Obr. 3.10, kde hodnota tolerančního pole je 0,15 mm. U této 

tolerance byl využit indikátor sdružené roviny (rovina, ve které jsou všechny 

prvky), která nám udává způsob měření tolerance – pomocí rovnoběžných 

rovin k rovině, kde je základna A.  [23][24] 
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Obr. 3.10 Příklad využití tolerance profilu čáry na patce skříně planetového třecího 

variátoru 

 

3.1.2.6. Geometrická tolerance profilu plochy 

Geometrická tolerance profilu plochy předepisuje posuzovanému prvku 

profil plochy. Tato plocha musí ležel v prostoru vymezeném dvěmi 

ekvidistantními plochami, vzdálené od jmenovité plochy o hodnotu poloviční 

tolerance (t/2). Tato tolerance může využít základny, kdy základny nám udávají 

k jaké části prvku se bude tolerance vztahovat (osa, rovina). Nejčastěji se 

využívá jako vztažný prvek osa součásti (především u kuželovitých ploch) jako 

na Obr. 3.11. Využít se může i rovina, kde rovina se využije např. pro tolerování 

kulové plochy. Příklad využití tolerance profilu plochy je na Obr. 3.11, kde 

hodnota tolerance je 0,1 mm (t/2 = 0,05 mm). [23][24] 

 

 

Obr. 3.11 Příklad využité geometrické tolerance plochy na satelitu variátoru 
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3.1.3. Geometrické tolerance směru 

3.1.3.1. Geometrická tolerance rovnoběžnosti 

Geometrická tolerance rovnoběžnosti předepisuje posuzovanému prvku 

tvar čáry, osy nebo plochy. V případě, že posuzovaný prvek je plocha, tak 

prostor, kde musí ležel plocha, je dána dvěmi rovnoběžnými rovinami 

vzdálenými o hodnotu tolerance. Rovnoběžnost ploch je dána od jmenovité 

plochy, která je vždy definována základnou. Tento příklad je vidět na Obr. 3.12 

s hodnotou tolerance 0,15 mm. [23][24] 

Další využití geometrické tolerance rovnoběžnosti je pro posuzovaný 

prvek osy. Jako základna se může využit rovina případně osa jiné díry. Při 

využití osy jako základny je výhodné, aby tolerance byla zapsána značkou 

průměru. Výhoda v tomto řešení je především ve výsledné přesnosti 

tolerovaného prvku, kdy při využití tolerance s průměrem musí osa ležet 

v tolerančním poli tvaru válce. Pokud by se nevyužila tolerance s průměrem, 

osa musí ležet v tolerančním prostoru vymezený dvěmi rovnoběžnými 

rovinami a osa je vymezená pouze jednou souřadnicí. [23][24] 

 

Obr. 3.12 Příklad využití tolerance rovnoběžnosti na koruně variátoru  

 

3.1.3.2. Geometrická tolerance kolmosti 

Geometrická tolerance kolmosti přiřazuje posuzovanému prvku tvar čáry, 

osy nebo plochy. Pokud je posuzovaný prvek osa (tolerance musí vždy mířit 

proti kótě), tak základna se obvykle využije kolmá plocha na osu. Osa pak musí 

ležet v tolerančním prostoru vymezeném válcem o průměru hodnoty 

tolerance. Základna se musí vždy použít. [23][24] 

Pokud je posuzovaný prvek plocha, tak jako základna se může využít 

kolmá plocha, nebo kolmá osa. Toleranční prostor je pak vymezen dvěmi 
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rovnoběžnými plochami vzdálenými o hodnotu tolerance a kolmé na 

jmenovitou plochu případně osu (na které je umístěna základna). V tomto 

případě se také musí vždy využít základna, aby se předepsalo, k jakému prvku 

se bude řešit kolmost. [23][24] 

Využití geometrické tolerance kolmosti je vidět na Obr. 3.13, kde jsou 

zobrazeny dvě varianty kótování. První je pro toleranci n0,1 mm se základnou 

A, kde posuzovaným prvkem je osa a jmenovitým prvek (základna A) rovina. 

Druhá varianta je pro tolerance 0,3 mm se základnou B, kde posuzovaný prvek 

je plocha a jako základna (B) je použita osa hřídele.  

 

Obr. 3.13 Příklad využití dvou geometrických tolerancí kolmosti na výstupní hřídeli 

variátoru 

 

3.1.3.3. Geometrická tolerance sklonu 

Geometrická tolerance sklonu předepisuje tolerovanému prvku tvar čáry, 

osy nebo plochy. Pokud je posuzovaný prvek osa (tolerance musí jít proti kótě), 

tak základna se může umístit na jinou osu (která je oproti posuzované 

vychýlena o úhel) nebo na roviny součásti. Pokud tolerance je zapsána se 

značkou průměru, tak toleranční prostor je tvaru válce s průměrem hodnoty 

tolerance a osa musí ležet v tomto prostoru. [23][24] 

Pokud posuzovaný prvek je rovina, tak se základna obvykle umisťuje na 

jinou rovinu (která je oproti posuzované vychýlena o úhel). Toleranční prostor 
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vznikne mezi dvěmi rovnoběžnými rovinami vzdálené od sebe o hodnotu 

tolerance. [23][24] 

V obou případech se musí předepsat i úhel, o který jsou prvky vůči sobě 

natočeny a to jako „teoreticky přesný rozměr“. V obou příkladech musí být také 

vždy použita základna, která předepisuje, k jakému prvku se určuje tolerance 

sklonu. Příklad využití tolerance sklonu je na Obr. 3.14, kde posuzovaný prvek 

je plocha a hodnota tolerance je 0,5 mm. [23][24] 

 

 

Obr. 3.14 Příklad využití geometrické tolerance sklonu na patce skříně variátoru 

 

3.1.4. Geometrické tolerance umístění 

3.1.4.1. Geometrická tolerance polohy 

Geometrická tolerance umístění předepisuje tolerovanému prvku tvar 

čáry, osy, plochy nebo bodu. Nejčastěji se tato tolerance využívá pro tolerování 

děr případně pravidelně se opakujících prvků. Pokud využije v případě 

tolerovaného prvku bodu (díry), tak základny se umisťují na roviny, přímky a 

osy a toleranční prostor je tvaru válce se středem v teoreticky přesném 

rozměru. Tento válec má průměr hodnotu tolerance. V případě, že tolerovaný 

prvek má tvar čár (případně čtverec), tak toleranční prostor je vymezen dvěmi 

rovnoběžnými rovinami vzdálenými od jmenovitého rozměru o polovinu 

hodnoty tolerance (t/2) na obě strany. Příklad využití geometrické tolerance 

umístění je vidět na Obr. 3.15, kde tolerovaný prvek je bod a základny jsou 

umístěny na rovinu a osu součásti. [23][24] 
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Obr. 3.15 Příklad využití geometrické tolerance umístění na koruně variátoru 

 

3.1.4.2. Geometrická tolerance soustředěnosti a souososti 

Geometrická tolerance soustřednosti a souososti předepisuje 

tolerovanému prvku osy nebo bodu. Tolerance se často využívá na tolerování 

souososti os hřídelí, kdy základny se umisťují na funkční plochy (plochy pod 

ložisky) nebo na středící důlky (pokud jsou použity) – osy nebo body. Základna 

musí mířit vždy proti kótě. Pokud se využije tolerance soustřednosti a 

souososti, tak toleranční prostor je válec s průměrem hodnoty tolerance, a osa 

tolerovaného prvku musí ležet uvnitř válce. Osa tolerančního válce je totožná 

s osou, která je vytvořena jako společná osa od základen. Příklad této tolerance 

je na Obr. 3.16, kde hodnota tolerance je 0,15 mm. [23][24] 

 

 

Obr. 3.16 Příklad využití geometrické tolerance soustřednosti a souososti na vstupní 

hřídeli variátoru 
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3.1.4.3. Geometrická tolerance souměrnosti 

Geometrická tolerance souměrnosti předepisuje tolerovanému prvku 

tvar čáry, osy, plochy nebo střední roviny. Základny se umisťují na přímku, osu, 

rovinu. Tolerance se využívají u tolerování středu vnitřních drážek. Střed drážky 

(rovina souměrnosti drážky) musí ležet uvnitř prostoru který je vymezen dvěmi 

rovnoběžnými rovinami od roviny souměrnosti vnějších ploch, na které je 

obvykle umístěna základna. Prostor mezi rovnoběžnými rovinami je dán 

velikostí tolerance a od roviny souměrnosti drážky jsou obě roviny vzdáleny o 

polovinu hodnoty tolerance (t/2). Příklad využité této tolerance je na Obr. 3.17, 

kde hodnota tolerance je 0,015 mm. [23][24] 

 

 

Obr. 3.17 Příklad využití geometrické tolerance souměrnosti na vstupní hřídeli 

variátoru  
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3.1.5. Geometrické tolerance házení 

3.1.5.1. Geometrická tolerance kruhového házení 

Geometrická tolerance kruhového házení předepisuje tolerovanému 

prvku profil čelní plochy nebo profil rotační plochy. Tolerance musí mít vždy 

základnu, která definuje osu součásti. V případě profilu čelní plochy musí 

všechny body v libovolnému řezu válcovou plochou, jejíž osa je totožná 

se základní osou (osa reálné součásti), ležet v tolerančním poli vytvořeném 

dvěmi rovnoběžnými rovinami, které jsou kolmé na osu, vzdálenými od sebe o 

hodnotu tolerance. Házení na čelní ploše se může předepsat na celou plochu 

jak je naznačeno na Obr. 3.18 u možnosti a), nebo jako čelní házení na 

definovaném průměru, kde tento zápis je vidět na Obr. 3.18 u možnosti b). 

Možnost c) odpovídá tolerovanému prvku ve formě profilu rotační plochy, kde 

všechny body v libovolném řezu rovinou kolmou k základní ose součásti, musí 

ležet v tolerančním poli tvořené dvěmi soustřednými kružnicemi, které mají 

rozdíl poloměrů hodnotu tolerance. Tento druh házení se také nazývá jako 

obvodové (radiální) házení. [23][24] 

 

 

Obr. 3.18 Příklad využití geometrické tolerance házení na čelní ploše a profilu rotační 

plochy na výstupní hřídeli převodovky 
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3.1.5.2. Geometrická tolerance celkového házení 

Geometrická tolerance celkového házení předepisuje posuzovanému 

prvku tvar plochy válce nebo čelní plochy. Tolerance musí mít vždy základnu, 

která se umisťuje na osu součásti (kruhové prvky, středící důlky). Pokud je 

tolerance použita, tak všechny body plochy musí ležet uvnitř tolerančního 

pole, které je vytvořeno dvěmi soustřednými válci s rozdílem poloměrů o 

hodnotu tolerance. Tento předpis platí pro posuzovaný prvek tvaru plochy 

válce. V případě čelní plochy musí všechny body ležet uprostřed tolerančního 

pole tvořené dvěmi rovnoběžnými rovinami, které jsou kolmé na osu, vzdálené 

od sebe o hodnotu tolerance. Příklad využití tolerance je na Obr. 3.19, kde 

možnost a) je pro využití na tvar povrchu válce a b) pro čelní plochu. [23][24] 

 

Obr. 3.19 Příklad využití geometrické tolerance celkového házení na ploše válce a 

čelní ploše na hřídeli satelitu 
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3.2. Rozměrové obvody 

Rozměrové obvody (RO) jsou způsob řešení rozměrových řetězců pomocí 

toleranční analýzy rozměrových řetězců, které využívají předepsané i 

nepředepsané (všeobecné) tolerance na součástech. Tento způsob řešení 

využívá uzavřený rozměrový řetězec, který je vytvořen z na sebe navazujících 

závislých rozměrů. Rozměrové obvody se dělí dle jejich použití na konstrukční, 

technologické a metrologické. Rozměrové obvody nemusí být jenom 

přímkové (1D), mohou být i plošné (2D) a prostorové (3D). [24][27] 

Rozměrový řetězec je vytvářen jednotlivými členy řetězce. Jsou tři druhy 

členů: uzavírající, zvětšující a zmenšující. V Tab. 3.2 jsou jednotlivé členy 

rozměrových obvodů i s jejich značkami. Rozměrové obvody se značí velkými 

písmeny (A, B, C ...), kde každé písmeno odpovídá jednomu rozměrovému 

obvodu. [24][27] 

 

Tab. 3.2 Členy rozměrových obvodů se značkami [24] 

Člen rozměrového řetězce Značka 

Uzavírající 𝐴∆; 𝐵∆; 𝐶∆ … 

Zvětšující 𝐴𝑖
⃗⃗  ⃗; 𝐵𝑖

⃗⃗  ⃗; 𝐶𝑖
⃗⃗  ⃗ … 

Zmenšující 𝐴𝑖
⃖⃗ ⃗⃗ ; 𝐵𝑖

⃖⃗ ⃗⃗ ; 𝐶𝑖
⃖⃗⃗⃗ … 

 

Využití rozměrového obvodu si ukážeme na příkladu čepu s dvěma 

deskami a pojistným kroužkem („ségrovkou“), který je vidět na Obr. 3.20. Pro 

správnou funkci a montáž je nutné, aby mezi modrou deskou (označenou jako 

„DESKA 2“) a pojistným kroužkem (označený jako „POJISTNÝ KROUŽEK“) byla 

vůle (označená jako „v“) větší než 0 (v > 0). Nepředepsané (všeobecné) 

tolerance na součástech jsou dle ISO 2768 ve střední třídě přesnosti „m“ a 

geometrické ve skupině „K“. Zápis těchto tolerancí v razítku by byl následovný: 

ISO 2768–mK. Výběr tolerancí pro střední třídu přesnosti „m“ je v Tab. 3.3. 

Pojistný kroužek je normalizovaná součást a rozměry jsou dány normami. Pro 

pojistné kroužky na hřídele je dána norma ČSN 02 2930, která definuje všechny 

rozměry kroužku a drážky v hřídeli pro kroužek. [24][25] 

 

Tab. 3.3 Výběr mezních úchylek pro třídu střední třídu přesnosti „m“ [25] 

Rozměr [mm] Mezní úchylky [mm] 

(3;6> 0,1 

(6;30> 0,2 

(30;120> 0,3 

(120;400> 0,5 
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Obr. 3.20 Čep se dvěmi deskami zajištěný pojistným kroužkem 

 

Pro Obr. 3.20 můžeme definovat pro jednotlivé rozměry tolerance. Tyto 

rozměry, jejich tolerance, maximální a minimální hodnoty jsou v Tab. 3.4. 

 

Tab. 3.4 Tabulka rozměrů pro příklad čepu s pojistným kroužkem 

Rozměr 

[mm] 
Tolerance [mm] 

Maximální 

rozměr [mm] 

Minimální 

rozměr [mm] 
Člen RO 

76 0,3 76,3 75,7 A1 

30 0,2 30,2 29,8 A2 

44 0,3 44,3 43,7 A3 

1,75 h11 (+0;-0,060) 1,75 1,69 A4 

 

Pokud máme definované rozměry jednotlivých členů rozměrového 

obvodu, můžeme přistoupit k vytvoření rozměrového obvodu.  
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Tab. 3.5 Tabulka členů RO s funkcemi 

Člen RO Funkce Značka 

A1 Zvětšující 𝐴1
⃗⃗⃗⃗  

A2 Zmenšující 𝐴2
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 

A3 Zmenšující 𝐴3
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 

A4 Zmenšující 𝐴4
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 

Vůle „v“ Uzavírající 𝐴∆ 

 

Podle Tab. 3.5 můžeme sestavit uzavřený rozměrový řetězec a vytvořit 

rovnice (12) a (13) pro výpočet rozměrového obvodu. Grafické znázornění 

rozměrového obvodu je vidět na Obr. 3.21. 

 

 

Obr. 3.21 Rozměrový obvod pro příklad čepu s pojistným kroužkem 

 

𝐴∆𝑀𝐴𝑋 = 𝐴1𝑀𝐴𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − (𝐴2𝑀𝐼𝑁

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐴3𝑀𝐼𝑁
⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐴4𝑀𝐼𝑁

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

= 76,3 − (29,8 + 47,7 + 1,69) = 1,11 𝑚𝑚 
  

𝐴∆𝑀𝐼𝑁 = 𝐴1𝑀𝐼𝑁
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − (𝐴2𝑀𝐴𝑋

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐴3𝑀𝐴𝑋
⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐴4𝑀𝐴𝑋

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

= 75,7 − (30,2 + 44,3 + 1,75) = −0,55 𝑚𝑚 
  

 

Jak je z výše uvedených rovnic vidět, rozměrový obvod pro dané 

tolerance nemá řešení. Nutný požadavek pro tento rozměrový obvod je, že 

vůle „v“ musí být větší než 0 (v > 0). Tuto podmínku nesplňuje minimální 

hodnota vůle AMIN, která má velikost –0,55 mm. Pro správnou funkci a montáž 

musíme rozměrový obvod upravit tak, aby vyhovoval podmínce minimální vůle 

(v > 0). 

 

  

𝐴1
⃗⃗⃗⃗  

𝐴2
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 𝐴3

⃖⃗ ⃗⃗⃗ 𝐴4
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 𝐴∆ 
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Obr. 3.22 Čep se dvěmi deskami zajištěný pojistným kroužkem s upravenými 

tolerancemi 

Aby byla splněna podmínka minimální vůle (v > 0), musí se upravit 

tolerance součásti. Jedna z možných úprav součásti je na Obr. 3.22. Tyto úpravy 

jsou pak vidět v Tab. 3.6, kdy pro lepší přehlednost bylo změněno značení 

rozměrového obvodu z „A“ na „B“.  

 

Tab. 3.6 Tabulka rozměrů pro příklad čepu s pojistným kroužkem s upravenými 

tolerancemi 

Rozměr 

[mm] 
Tolerance [mm] 

Maximální 

rozměr [mm] 

Minimální 

rozměr [mm] 
Člen RO 

76 +0,3;+0,15 76,3 76,15 B1 

30 0,2 30,2 29,8 B2 

44 0,1 44,1 43,9 B3 

1,75 h11 (+0;-0,060) 1,75 1,69 B4 
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Tab. 3.7 Tabulka členů RO s funkcemi pro verzi s upravenými tolerancemi 

Člen RO Funkce Značka 

B1 Zvětšující 𝐵1
⃗⃗⃗⃗  

B2 Zmenšující 𝐵2
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 

B3 Zmenšující 𝐵3
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 

B4 Zmenšující 𝐵4
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 

Vůle „v“ Uzavírající 𝐵∆ 

 

Podle Tab. 3.7 můžeme sestavit uzavřený rozměrový řetězec a vytvořit 

rovnice (14) a (15) pro výpočet rozměrového obvodu pro verzi s upravenými 

tolerancemi. Grafické znázornění upraveného rozměrového obvodu je vidět na 

Obr. 3.23. 

 

 

Obr. 3.23 Rozměrový obvod pro příklad čepu s pojistným kroužkem pro verzi 

s upravenými tolerancemi  

 

𝐵∆𝑀𝐴𝑋 = 𝐵1𝑀𝐴𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − (𝐵2𝑀𝐼𝑁

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵3𝑀𝐼𝑁
⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵4𝑀𝐼𝑁

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )

= 76,3 − (29,8 + 43,9 + 1,69) = 0,91 𝑚𝑚 
  

𝐵∆𝑀𝐼𝑁 = 𝐵1𝑀𝐼𝑁
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − (𝐵2𝑀𝐴𝑋

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐵3𝑀𝐴𝑋
⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝐵4𝑀𝐴𝑋

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

= 76,15 − (30,2 + 44,1 + 1,75) = 0,1 𝑚𝑚 
  

 

Jak je vidět z rovnic výše, nyní se podmínka pro minimální vůli                                              

(v > 0) podařilo splnit. Tato podmínka se podařila splnit vhodně zvolenými 

tolerancemi pro jednotlivé členy, které mají velký dopad na výsledek 

rozměrového obvodu. Řešení rozměrových obvodů není jednoznačný 

z hlediska použitých tolerancí, je vždy více způsobů, jak docílit danou 

podmínku.  

 

  

  

𝐵1
⃗⃗⃗⃗  

𝐵2
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 𝐵3

⃖⃗ ⃗⃗⃗ 𝐵4
⃖⃗ ⃗⃗⃗ 𝐵∆ 
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3.2.1. Rozměrové obvody velkých sestav 

Řešení rozměrových obvodů u velkých sestav nemusí být snadné. Velké 

sestavy jsou složeny z mnoha dílů a každý díl má vlastní toleranci. Při určování 

rozměrového obvodu pak narazíme na problém splnění definované podmínky 

pro správnou funkci (např. minimální vůle apod.). A právě u velkých sestav je 

možné využít speciální programy, které nám s výpočtem pomohou. 

Jedním z takových programů je program od českých vývojářů „MITCalc“ 

(www.mitcalc.com). Tento program je postaven jako nástavba na programu 

Microsoft Excel a pracuje jako „makro v Excelu“. Program lze využít na výpočet 

rozměrových obvodů (toleranční analýzy) jako 1D případ, nebo je i možnost 

využít 2D a 3D tolerančních analýz. Pro názornou ukázku využijeme příklad, 

který jsme řešili výše – čep se dvěmi deskami zajištěný pojistným kroužkem. 

Výpočet pro rozměrový obvod A je vidět na Obr. 3.24. Minimální hodnota a 

maximální hodnota odpovídá vypočítané hodnotě jako v rovnicích (12) a (13). 

[28] 

 

 

Obr. 3.24 Příklad čepu s dvěmi deskami počítaný programem MITCalc 

  

  

http://www.mitcalc.com/index_cz.htm
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V tomto programu můžeme optimalizovat hodnoty tolerancí, abychom 

dosáhli požadovaných rozměrů. Na to nám slouží možnost „Optimalizace 

rozměrového řetězce“. Můžeme nastavit požadovanou minimální hodnotu 

(„Dolní mez“) a maximální hodnotu („Horní mez“) – body 1.4 a 1.5. Další důležitý 

parametr pro optimalizaci je, které členy rozměrového řetězce se vyřadí 

z optimalizace. Vyřazení z optimalizace je především pro díly, u kterých jsou 

tolerance dány výrobcem případně normami (Pojistný kroužek – 1,75 h11). 

Tento parametr se zaškrtává u každého členu zvlášť u parametru „Fix.“. [28] 

Na Obr. 3.25 je vidět provedená optimalizace na příkladu čepu se dvěmi 

deskami. Byla použita optimalizace pomocí metody RSS („Root sum squres“), 

která je nejpoužívanější statistickou metodou při vyhodnocování tolerančních 

analýz. Druhá metoda WC („Worst case“) je pouze aritmetická metoda – 

metoda výpočtu na maximum–minimum. Z Obr. 3.25 je vidět, že požadavek 

minimální vůle 0,1 mm se podařilo dosáhnout a minimální vůle pro 

optimalizované tolerance je 0,17 mm. [27][28] 

 

 

Obr. 3.25 Příklad čepu s dvěmi deskami s optimalizovanými tolerancemi 
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4. Silová analýza planetového třecího variátoru  

4.1. Silový model převodovky 

Pro další potřeby toleranční analýzy budeme potřebovat silový model 

převodovky. Tento silový model znázorňuje působící síly v převodovce během 

chodu převodovky. Veškeré hodnoty vychází z [3] a [4]. Všechny síly se 

v závislosti na převodovém poměru mění. Na Obr. 4.1 je silový model 

planetové třecí převodovky. Tento model je hodně zjednodušený, neukazuje 

např. opravdový tvar vstupní hřídele převodovky apod. Skutečný tvar vstupní 

hřídele je na Obr. 3.16. Celý převodový mechanismu je ovládán pomocí 

pohybových šroubů. Tyto pohybové šrouby mají stejné stoupání na shodných 

stranách. Na straně u vstupní hřídele pravé stoupání, na straně výstupní hřídele 

levé stoupání. Mezi pohybovými šrouby je převodový poměr i = -1,0235. 

Záporný převodový poměr nám způsobuje, že při změně převodového poměru 

(z imin na imax) se planetová kola posunují od středu a korunová kola se posunují 

do středu. Na Obr. 4.1 je planetová třecí převodovka ve stavu maximálního 

převodového poměru. Pro přenos kroutícího momentu (respektive výkonu) je 

u třecí převodovky nutný kontakt mezi planetou a satelitem, respektive 

kontakt mezi korunou a satelitem. Tento kontakt představuje normálová síla 

Fn1 a Fn2. Normálové síly byly spočítány z maximálního kontaktního 

(„Hertzového“) tlaku, který byl stanoven na hodnotu pHERTZ = 1555 MPa, a to pro 

materiál 18CrNiMo7-6 (1.6587 nebo také ČSN 16 326). [3][4] 

 

 

Obr. 4.1 Silový model planetové třecí převodovky 
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Normálové síly Fn1 a Fn2 z výpočtů vyšly odlišné, avšak toho nelze ve 

skutečnosti dosáhnout. Proto budeme uvažovat, že síly Fn1 a Fn2 budou stejné 

pro jedno nastavení převodového poměru – tj. při změně převodového 

poměru se síly budou měnit, ale hodnoty Fn1 a Fn2 budou totožné. Dále 

budeme uvažovat plynou změnu normálové síly. Z Graf 4.1 je patrné, že 

normálová síla na planetovém kole (černá křivka) se zvyšujícím převodovým 

poměrem roste, naopak normálová síla na korunovém kole (modrá křivka) 

s rostoucím převodovým poměrem klesá. Tyto průběhy nejsme schopni 

jedním ovládacím motorem docílit, proto se bude uvažovat linearizace hodnot 

normálových sil, a to z minimální hodnoty síly při nejmenším převodovém 

poměru až po minimální hodnotu normálové síly při maximálním převodovém 

poměru - Fnlin. Normálové síly jsou vytvořeny axiální silou pohybových 

šroubů.[3][4] 

 

 

Graf 4.1 Závislost normálových sil na převodovém poměru 

U této planetové třecí převodovky je důležité zmínit, že otáčky na výstupu 

jsou obráceně, než na vstupu (i < 0). Na dokázání tohoto tvrzení využijeme 

rovnici (2), kterou upravíme do tvaru (16), který odpovídá využití třecích 

průměrů namísto počtu zubů ozubených kol. Parametr „dk“ odpovídá třecímu 

průměru korunového kola, parametr „dsk“ odpovídá třecímu průměru satelitu 

pod korunovým kolem. Parametr „dsp“ odpovídá třecímu průměru satelitu pod 

planetovým kolem a parametr „dp“ odpovídá třecímu průměru planetového 
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kola. Posledním parametrem je exponent „j“, který odpovídá počtu vnějších 

záběrů na kolech. [3][4] 

𝑖𝑝𝑘
𝑟 = 𝑖𝑟 =

𝑑𝑘

𝑑𝑠𝑘
∙
𝑑𝑠𝑝

𝑑𝑝
∙ (−1)𝑗 =

𝑑𝑘

𝑑𝑠𝑘
∙
𝑑𝑠𝑝

𝑑𝑝
∙ (−1)   

 

Počet vnějších záběrů je pro stav planetové třecí převodovky na hodnotě 

„1“. Tento vnější záběr je pouze mezi planetovým kolem a satelitem, mezi 

satelitem a korunovým kolem je vnitřní záběr. Z toho je patrné, že poslední část 

rovnice (16), která je umocněna exponentem „j“, bude vždy záporná, a proto 

bude převodový poměr vždy záporný – tj. výstup se bude otáčet záporně 

oproti vstupu. 

 

4.2. Pevnostní analýza satelitu 

Pevnostní analýza satelitu je důležitým krokem pro určení průhybu 

satelitu pod zatížením mechanismu výkonem. Tato pevnostní analýza bude 

zpracování v programu pro výpočet metody konečných prvků (MKP) ABAQUS 

6.14-5.  

Pro pevnostní analýzu potřebujeme hodnoty sil, které budeme zadávat 

do výpočtu. Potřebujeme určit „x-ovou“ a „y-ovou“ složku normálové síly Fn. 

Satelit planetového třecího variátoru má vrcholový úhel  = 30°. Počet satelitů 

v planetovém třecím variátoru je 4 a počet planetových, respektive 

korunových kol je 2. Výpočty provedeme pro minimální převodový poměr imin, 

hodnoty pro maximální převodový imax poměr se počítají obdobně. Výkon 

variátoru a obvodové rychlosti jsou převzaty z [3]. V rovnicích (17), (18), (19) a 

(20) jsou vidět výpočty, které byly provedeny pro zjištění zbylých parametrů, 

které potřebujeme pro zadání do výpočtu dynamické analýzy. V Tab. 4.1 jsou 

vidět vstupní i vypočítané hodnoty potřebné pro pevnostní analýzu satelitu.  

 

𝐹𝑛𝑥 = 𝐹𝑛 ∙ sin
𝛼

2
= 3557 ∙ sin

30°

2
= 921 𝑁   

𝐹𝑛𝑦 = 𝐹𝑛 ∙ cos
𝛼

2
= 3557 ∙ cos

30°

2
= 3436 𝑁   

𝐹𝑜𝑃𝐿𝐴𝑁𝐸𝑇𝐴 =
𝑃

𝑣𝑃𝐿𝐴𝑁𝐸𝑇𝐴
∙
1

𝑥𝑠
∙

1

𝑥𝑝𝑘
=

37520

13,29
∙
1

4
∙
1

2
= 353 𝑁   

𝐹𝑜𝐾𝑂𝑅𝑈𝑁𝐴 =
𝑃

𝑣𝐾𝑂𝑅𝑈𝑁𝐴
∙
1

𝑥𝑠
∙

1

𝑥𝑝𝑘
=

37520

30,37
∙
1

4
∙
1

2
= 154 𝑁   
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Tab. 4.1 Tabulka s hodnotami pro pevnostní analýzu 

Převodové poměry i [1] imin = 0,8 imax = 3,6 

Výkon variátoru P [W] 37520 37 589 

Vrcholový úhel   [°] 30 30 

Počet satelitů xs [1] 4 4 

Počet planetových/ 

korunových kol 
xpk [1] 2 2 

Obvodová rychlost 

planetového kola 
vPLANETA [m/s] 13,29 13,29 

Obvodová rychlost 

korového kola 
vKORUNA [m/s] 30,37 6,75 

Normálová síla Fn [N] 3557 6610 

Normálová síla – x 

složka síly 
Fnx [N] 921 1711 

Normálová síla – y 

složka síly 
Fny [N] 3436 6385 

Obvodová síla 

planetového kola 
FoPLANETA [N] 353 354 

Obvodová síla 

korunového kola 
FoKORUNA [N] 154 696 

 

Při minimálním převodovém poměru jsou planety planetové kola co 

nejblíže u sebe, korunová kola naopak co nejdále od sebe. Satelit je zároveň ve 

spodní poloze drážky, ve které se může pohybovat. Tento stav zatížení je vidět 

na Obr. 4.2. V bodě dotyku planety a satelitu, respektive koruny a satelitu 

dochází vlivem normálové síly, která je nutná pro přenos výkonu třením, 

k průhybu satelitu. Tento průhyb je pro nás důležitý. Při průhybu se může stát, 

že planeta, respektive koruna, nebude mít kontakt se satelitem a tím pádem 

nebude docházet k přenosu výkonu. 

 

Obr. 4.2 Poloha planetového a korunového kola při imin 
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Model satelitu v programu Abaqus 6.14-5 je vidět na Obr. 4.3. Satelit je 

uložen ve dvou ložiskách na krajích satelitu. V těchto místech je vytvořeno 

pomocí vazby „Coupling“ vazba jednoho bodu (RP point) s plochou, kde je 

nalisován vnější kroužek ložiska (červeně označené plochy na Obr. 4.3). Tyto 

body jsou pojmenované jako „Lozisko1“ a „Lozisko2“ a vyjadřují podpory 

satelitu. Podpora „Lozisko1“ představuje radiální ložisko, které má zakázán 

v souřadnicovém systému xyz posuv do souřadnice y a z a má zakázán rotaci 

kolem osy x. Tato rotace je úmyslně zakázána, pokud by se tato rotace 

nezakázala, satelit by se mohl při výpočtu „roztočit“, začala by vznikat 

singularita a výpočet by neproběhl korektně. Podpora „Lozisko2“ vyjadřuje 

radiálně-axiální ložisko, a proto má zakázané v souřadnicovém systému xyz 

posuvy ve směru x, y i z. 

 

 

Obr. 4.3 Definované zatížení a uložení satelitu při minimálním převodovém poměru 

 

V místech, kde se dotýká planeta s korunou satelitu jsou umístěny body 

(RP pointy). Tyto body jsou vždy spojeny pomocí vazby „Coupling“ s plochou, 

na které jsou umístěny. Například bod „Koruna-iMIN“ je spojen s plochou, kde 

se pohybuje koruna při minimálním převodovém poměru. V bodech jsou vždy 

definované síly podle Tab. 4.1. 
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Na Obr. 4.4 je pak vidět síť modelu satelitu. Z obrázku je vidět, že síť 

modelu je pravidelná a je vytvořena od středu satelitu. V sítí byly použity prvky 

typu hexahedral.  

 

 

Obr. 4.4 Síť modelu satelitu 

 

Na Obr. 4.5 je vidět výsledný průhyb satelitu pod silami, které na satelit 

působily. Největší průhyb je v nejužším místě satelitu (v jeho krčku), kde 

maximální průhyb 0,112 mm. V místě dotyku planety a satelitu je průhyb 0,094 

mm. Tento průhyb je zobrazen na Obr. 4.6. Pod korunovým kolem se satelit 

prohne o 0,011 mm.  

 

 

Obr. 4.5 Deformace satelitu při minimálním převodovém poměru imin 
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Obr. 4.6 Řez deformovaným satelitem při minimálním převodovém poměru imin se 

zvýrazněnými průhyby pod planetovými koly 

 

Při maximálním převodovém poměru jsou planety co nejvíce od sebe a 

korunová kola co nejblíže k sobě. Satelit je v horní části drážky, ve které se 

může pohybovat. Tento stav je vidět na Obr. 4.7.  

 

 

Obr. 4.7 Poloha planetového a korunového kola při imax 

 

Na Obr. 4.8 je vidět model satelitu s definovaným zatížením a uložením. 

Uložení je uděláno stejně jako u minimálního převodového poměru (pomocí 

vazby „Coupling“ v RP pointech). I způsob zatížení je stejný, v místech dotyku 

planety a koruny se satelitem jsou RP pointy, které jsou spojeny vazbou 

„Coupling“ s plochami, kde se pohybuje planetové kolo nebo korunové kolo. 

Rozdíl je v umístění bodů. To odpovídá poloze korunového a planetového kola 

při maximálním převodovém poměru. Rozdílné jsou také zatěžující síly, ty jsou 

také zvoleny pro maximální převodový poměr dle Tab. 4.1. Síť modelu 

odpovídá sítí při minimálním převodovém poměru (Obr. 4.4).  
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Obr. 4.8 Definované zatížení a uložení satelitu při maximálním převodovém poměru 

 

Na Obr. 4.9 je vidět výsledný průhyb satelitu při maximálním převodovém 

poměru. Největší průhyb je opět v místě krčku satelitu a má hodnotu 0,176 

mm. V místě dotyku koruny se satelitem je průhyb 0,136 mm. Tento průhyb je 

zobrazen na Obr. 4.10. Pod planetovými koly se satelit prohne o 0,00041 mm. 

 

Obr. 4.9 Deformace satelitu při maximálním převodovém poměru imax 
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Obr. 4.10 Řez deformovaným satelitem při maximálním převodovém poměru imax se 

zvýrazněnými průhyby pod korunovými koly 

 

V Tab. 4.2 jsou pak výsledky průhybů satelitu při minimálním a 

maximálním převodovém poměru. Výsledky korespondují s výsledky průhybů 

satelitu zjištěných v [3]  

U minimálního převodového poměru je průhyb pod korunovými koly 

malý. Takto malý průhyb je dán tím, že korunové kolo je při minimálním 

převodovém poměru velmi blízko podpory satelitu (ložiskem). 

U maximálního převodového poměru je průhyb pod planetovými koly 

velmi malý. Tento malý průhyb je také zapříčiněn, že planetové kolo je při 

maximálním převodovém poměru přímo pod podporou satelitu (ložiskem) a 

tato podpora „zachycuje“ veškerou sílu. 

 

Tab. 4.2 Tabulka výsledných průhybů satelitu 

Převodové poměry i [1] imin = 0,8 imax = 3,6 

Maximální průhyb umax [mm] 0,112 0,176 

Průhyb pod 

planetovými koly  
uplaneta [mm] 0,094 0,0004 

Průhyb pod korunovými 

koly 
ukoruna [mm] 0,011 0,136 
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5. Toleranční analýza planetového třecího variátoru 

5.1. Vůle v ložiskách 

Pro správnou funkci převodovky jsou nutná ložiska, která umožňují rotaci 

rotačních částí. Další důležitou rolí ložisek je přenos sil vzniklých při pohybu 

mechanismu do rámu stroje. Návrhem ložisek do planetové třecí převodovky 

s plynule měnitelným převodem se zabývaly diplomové práce [3][4]. Tato 

práce se zabývá toleranční analýzou převodovky, proto nás více zajímají vůle 

v ložiskách. Každé ložisko musí mít vůli pro možnost rotace valivých elementů 

ložiska. Vůli v ložiskách předepisuje výrobce ložisek. Ložiska do planetové třecí 

převodovky budeme uvažovat od výrobce SKF, kde výrobce předepisuje pro 

vnitřní radiální vůli ložisek podle normy ISO 5753-1 dle skupiny vůlí (C1, C2, 

Normální, C3...) a dle průměru ložiska na uložení na hřídel. Výběr radiálních vůlí 

pro kuličková ložiska jsou v Tab. 5.1. [29] 

Ložiska jsou standartně dodávána s radiální vůlí ve skupině Normální. 

Tato vůle se v značení ložiska neoznačuje. Pokud je z konstrukčních důvodů 

nutná jiná vůle, ložisko se musí označit příslušnou skupinou vůlí. Tato skupina 

se zapisuje za číselné označení ložiska. Příkladem může být ložisko „6306 C2“, 

kde koncové označení C2 udává skupinu vůlí C2. [29] 

 

Tab. 5.1 Výběr radiálních vůlí pro jednořadá kuličková ložiska [29] 

Průměr díry d [mm] Skupina C2 Skupina Normální 

 Min [m] Max [m] Min [m] Max [m] 

(10;18> 0 9 3 18 

(18;24> 0 10 5 20 

(24;30) 1 11 5 20 

(30;40> 1 11 6 20 

(40;50> 1 11 6 23 

(100;120> 2 20 15 41 

 

Axiální vůle jednosměrných axiálních ložisek je dána třídou přesnosti 

ložiska a průměru díry na hřídel d. Výběr axiálních vůlí je v Tab. 5.2. [29] 
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Tab. 5.2 Výběr axiálních vůlí pro jednosměrná axiální ložiska 

Průměr díry d [mm] 
Jednosměrná ložiska bez 

kulové podložky 

Jednosměrná ložiska 

s kulovou podložkou 

 Min [m] Max [m] Min [m] Max [m] 

(0;30> -250 +20 -250 +100 

(30;50> -250 +20 -250 +100 

(50;80> -300 +20 -300 +100 

 

Ve variátoru je použito 7 typů radiálních ložisek a jeden typ axiálního 

ložiska. Všechna ložiska jsou se standartní vůlí, tedy ze skupiny Normální. 

Jednosměrné axiální ložisko je ve variantě bez kulové podložky. Výsledné vůle 

pro jednotlivá ložiska jsou zobrazena v Tab. 5.3. Umístění jednotlivých ložisek 

je vidět v návrhovém výkresu v příloze (PŘÍLOHA 1). Ložisko 6202 N není 

v návrhovém výkresu zobrazeno, je to ložisko, které je použito pro pohyb 

pohybových šroubů a v řídící části variátoru. Použití ložiska je naznačeno na 

Obr. 5.1. Na zmíněném obrázku je i zobrazeno ložisko 61822. Zajímavostí 

konstrukce je použití kompozitního PTFE kluzného pouzdra PCM 95100100 E 

od výrobce SKF [34]. Toto kluzné pouzdro bylo využito pro velmi malý prostor 

skříní variátoru a ovládací části variátoru. Dále mezi skříní variátoru a ovládací 

část velmi malé otáčky a malá obvodová rychlost. 

 

Obr. 5.1 Ovládací část planetového třecího variátoru – upraveno [3] 
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Tab. 5.3 Radiální a axiální vůle pro ložiska a pouzdro použitá ve variátoru 

Ložisko Průměr díry d [mm] Radiální vůle 

  Min [m] Max [m] 

6202 N 15 3 18 

6205 25 5 20 

6206 30 5 20 

6306 30 5 20 

61908 40 6 20 

6209 45 6 23 

61822 110 15 41 

Axiální ložiska Průměr díry d [mm] Axiální vůle 

  Min [m] Max [m] 

51310 50 -250 +20 

Kluzné pouzdro Průměr díry [mm] Provozní vůle 

  Min [m] Max [m] 

PCM 95100100 E 95 20 209 

 

5.2. Uložení ložiska 

Pro planetový třecí variátor budou využita ložiska od výrobce SKF. Tento 

výrobce předepisuje pro svá ložiska tolerance pro hřídele dle směru zatížení 

(bodově, obvodově) a dle působícího zatížení. Působící zatížení se určuje dle 

ekvivalentní síly zatěžující ložisko PEKV a dynamické únosnosti ložiska C. [29] 

 

Tab. 5.4 Výběr tolerancí pro ocelové hřídele a radiální kuličková ložiska 

použitých v planetovém třecím variátoru [29] 

Zatížení 

Průměr 

hřídele 

[mm] 

Rozměrová 

tolerance 

Celkové 

radiální 

házení 

Celkové 

axiální 

házení 

Drsnost Ra 

[m] 

Obvodově-

Normální až 

velká 

(0,05C<P≤0,1C) 

(10;17> j5 ½ IT4 IT4 0,4 

(17;100> k5 ½ IT4 IT4 0,8 

(100;140> m5 ½ IT4 IT4 0,8 

Bodové + 

axiální posuv 

kroužku po 

hřídeli 

Všechny 

průměry 
g6 ½ IT5 IT5 1,6 
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 Po zjištění směru a zatížení ložiska jsou tolerance (rozměrové a 

geometrické) určeny intervaly průměrů hřídelí. Dále výrobce předpisuje pro 

strukturu povrchu parametr Ra, a to v místě kontaktu hřídele s ložiskem. Výběr 

tolerancí pro kruhové ocelové hřídele, které jsou použity v planetovém třecím 

variátoru, zobrazuje Tab. 5.4. Také výrobce předepisuje pro rozměrové 

tolerance požadavek obálky () dle ISO 14405-1. [29] 

 

Tab. 5.5 Výběr tolerancí pro litinová a ocelová tělesa pro radiální ložiska 

použitých v planetovém třecím variátoru [29] 

Těleso Zatížení 
Rozměr. 

tolerance 

Celk. 

rad. 

házení 

Celk. 

ax. 

házení 

Drsnost 

Ra [m] 

Posuvnost 

vnějšího 

kroužku 

Nedělené

/ dělené 

Neurčitý směr J7 ½ IT6 IT6 3,2 
Obvykle 

ano 

Bodové – 

všechny druhy 

zatížení 

H7 ½ IT6 IT6 3,2 Ano 

 

Dalšími důležitými tolerancemi pro radiální kuličková ložiska jsou 

tolerance těles, do kterých se ukládají ložiska s hřídelí. Tato tělesa mají 

stanovena tolerance dle druhu tělesa a dle směru zatížení (bodové, obvodové, 

neurčitý směr). Pro tyto jednotlivé skupiny jsou dány pak tolerance (rozměrové 

i geometrické). Výrobce také opět předepisuje sktrukturu povrchu 

s parametrem Ra. Opět platí, že pro rozměrové tolerance využívají požadavek 

obálky () dle ISO 14405-1. Výběr tolerancí pro litinová a ocelová tělesa pro 

radiální ložiska použitých v planetovém třecím variátoru je v Tab. 5.5. [29] 

Dalším typem použitých ložisek v planetovém třecím variátoru jsou 

axiální ložiska. Axiální ložiska jsou použita pouze jednosměrné, uvažuje se 

působení sil pouze v jednom směru. Aby se ložisko při odlehčení celé 

nerozpadlo, je použito speciální víčko (zeleně označeno – Obr. 5.2), které při 

odlehčení ložiska dovolí rozpad ložiska o 1 mm. Toto uložení je zobrazeno na 

Obr. 5.2. Pomocí „oboustranné vidličky“, která je spojena s pohybovými šrouby, 

se vyvozuje axiální síla. Tato axiální síla vytváří požadovanou normálovou sílu 

v kontaktu planetového kola se satelitem. 
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Obr. 5.2 Uložení jednosměrného axiálního ložiska v planetovém kole variátoru 

 

Axiální ložiska budou opět uvažována od výrobce SKF. Výběr tolerancí je 

v Tab. 5.6. Opět platí, že pro rozměrové tolerance využívají požadavek obálky 

() dle ISO 14405-1. [29] 

 

Tab. 5.6 Výběr tolerancí pro axiální kuličkové ložiska použitých v planetovém 

třecím variátoru [29] 

Ocelové hřídele 

Zatížení Rozměrová 

tolerance 

Celkové 

radiální házení 

Celkové axiální 

házení 

Drsnost Ra 

[m] 

Axiální h6 ½ IT5 IT5 1,6 

Ocelová a litinová tělesa 

Zatížení Rozměrová 

tolerance 

Celkové 

radiální házení 

Celkové axiální 

házení 

Drsnost Ra 

[m] 

Axiální H8 - IT7 6,3 

 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

TOLERANČNÍ ANALÝZA PLANETOVÉHO VARIÁTORU – ELIMINACE VÝROBNÍCH 

NEPŘESNOSTÍ - 57 - 

5.3. Vymezení vůlí ložisek vlivem uložení 

Při ukládání ložisek na hřídele jsou ložiska lisována na hřídele s přesahem. 

Přesah je dán výrobními tolerancemi hřídele a ložiska, kde hřídel je vyrobena 

v rozměrové toleranci dle požadavku výrobce ložisek a ložisko dle tolerancí 

výrobce. Hodnoty přesahů (značených s -) a vůlí (+) dle výrobních tolerancí pro 

ložiska použitých v planetovém třecím variátoru jsou Tab. 5.7. V této tabulce 

jsou i hodnoty přesahu teoretických/vůlí, obyčejně spočítaných z mezních 

rozměrů, ale i také hodnoty přesahů/vůlí dle SKF, kde SKF udává hodnoty 

přesahů se statistickým rozdělením 3 pravděpodobného přesahu. [29]   

 

Tab. 5.7 Tabulka přesahů pro ložiska použitých ve variátoru – hřídele 

Ložisko 
Průměr 

hřídele 
Uložení na hřídeli 

Výrobní 

tolernace 

Přesah/vůle 

teoretický 

Přesah/vůle  

dle SKF [29] 

- [mm] - 
Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

6205 25 k5 +11 +2 0 -10 -21 -2 -19 -4 

6206 30 k5 +11 +2 0 -10 -21 -2 -19 -4 

6306 30 g6 -7 -20 0 -10 +20 -3 +17 0 

61908 40 k5 +13 +2 0 -12 -25 -2 -22 -5 

6209 45 k5 +13 +2 0 -12 -25 -2 -22 -5 

61822 110 m5 +28 +13 0 -20 -48 -13 -43 -18 

 

Pro následné výpočty bude nutné znát vůli v ložiskách, která budou 

vymezena uložením ložisek s přesahem. Tyto vymezené vůle jsou pak uvedeny 

v Tab. 5.8. Vymezení vůlí se uvažovalo z pravděpodobných přesahů. 

 

Tab. 5.8 Výsledné vymezené vůle v ložiskách použitých ve variátoru - hřídele 

Ložisko 
Průměr 

hřídele 

Přesah/vůle dle 

SKF [29] 

Radiální vůle 

ložiska 

Vymezená vůle 

ložiska 

- [mm] 
Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

6205 25 -19 -4 +20 +5 +16 -14 

6206 30 -19 -4 +20 +5 +16 -14 

6306 30 +17 0 +20 +5 +37 +5 

61908 40 -22 -5 +20 +6 +15 -16 

6209 45 -22 -5 +23 +6 +18 -16 

61822 110 -43 -18 +41 +15 +23 -28 
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Stejný postup aplikujeme na uložení ložiska do díry (do tělesa). Zjistíme 

hodnoty přesahů (-) a vůlí (+) teoreticky čistě výpočtem, ale také i hodnoty 

přesahů a vůlí dle SKF, kde SKF uvádí hodnoty přesahů a vůlí se statistickým 

rozdělením 3 pravděpodobného přesahu/vůle. Zjištěné hodnoty jsou pak v 

Tab. 5.9. [29] 

 

Tab. 5.9 Tabulka přesahů pro ložiska použitých ve variátoru – tělesa 

Ložisko 
Průměr 

Díry 
Uložení tělesa 

Výrobní 

tolernace 

Přesah(-)/vůle(+) 

teoretická 

Přesah/vůle  

dle SKF [29] 

- [mm] - 
Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

6205 52 J7 +18 -12 0 -13 +31 -12 +26 -7 

6206 62 H7 +30 0 0 -13 +43 0 +38 +5 

6306 72 H7 +30 0 0 -13 +43 0 +38 +5 

61908 62 J7 +18 -12 0 -13 +31 -12 +26 -7 

6209 85 H7 +35 0 0 -15 +50 0 +45 +5 

61822 140 H7 +40 0 0 -18 +58 0 +51 +7 

 

Následně v Tab. 5.10 jsou pak výsledné vůle v ložiskách. Záporné hodnoty 

u vůlí značí,  že ložisko nemá v sobě vůlí, ale pracuje s předpětím.  

 

Tab. 5.10 Výsledné vůle v ložiskách 

Ložisko 
Průměr 

hřídele 

Vymezená vůle 

ložiska 

Přesah/vůle tělesa  

dle SKF [29] 

Výsledná vůle v 

ložisku 

- [mm] 
Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

Max 

[m] 

Min 

[m] 

6205 25 +16 -14 +26 -7 +42 -21 

6206 30 +16 -14 +38 +5 +54 -9 

6306 30 +37 +5 +38 +5 +75 +10 

61908 40 +15 -16 +26 -7 +41 -23 

6209 45 +18 -16 +45 +5 +63 -11 

61822 110 +23 -28 +51 +7 +74 -21 

 

Pokud ložisko pracuje s předpětím, bude se uvažovat vůle v ložisku jako 

nulovou hodnotu. 
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Pokud ložisko pracuje s předpětím, může se zdát, že bude fungovat 

nesprávně. Toto tvrzení je nepravdivé. Pokud je v ložisku mírné předpětí, 

životnost takového ložiska je vyšší než u ložiska s vůlí. To dokládá Obr. 5.3, kde 

zelenou barvou je označena trvanlivost ložiska. Z Obr. 5.3 je patrné, že při 

mírném předpětí má ložisko největší trvanlivost (asi 110% původní hodnoty). 

Zároveň s předpětím roste třecí moment ložiska a zatížená oblast ložiska. 

 

 

Obr. 5.3 Závislost třecího momentu (červeně), trvanlivosti ložiska (zeleně) a zatížené 

oblasti (modře) na provozním stavu ložiska (předpětí/vůle)  

 

Výslednou vůli v ložisku ovlivňuje také teplotní roztažnost komponent. Tu 

avšak v tomto případě zanedbáme, protože celý variátor je naplněn trakční 

kapalinou, která zvyšuje tření a zároveň chladí součásti.  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

TOLERANČNÍ ANALÝZA PLANETOVÉHO VARIÁTORU – ELIMINACE VÝROBNÍCH 

NEPŘESNOSTÍ - 60 - 

5.4. Rovnoboké drážkování 

V planetové třecí převodovce je použito rovnoboké drážkování jako 

spojení hřídele s nábojem. Jako hřídel je využita vstupní hřídel variátoru a jako 

náboj jsou použita planetová kola planetového třecího variátoru. Protože tento 

drážkovaný spoj musí dovolovat pohyb planetových kol po vstupní hřídeli,  

tolerance drážkovaného spoje musí být navrženy pro pohyblivý spoj (uložení 

s vůlí). 

Drážkovaný spoj byl navržen v [3] a [4], v této práci se budou na tento spoj 

pouze navrhovat tolerance. Spoj byl zvolen z lehké řady drážkování a to 

8x36x40. Tento spoj má 8 zubů, malý průměr „d“ je 36 mm a velký průměr „D“ 

je 40 mm a šířka zubu „B“ je 7 mm. 

Rovnobokému drážkování se věnuje norma ČSN ISO 14 (nahrazuje normu 

ČSN 01 4942). Tato norma předepisuje od rozměrů rovnoboce drážkovaných 

spojů až po tolerance pro jednotlivá uložení. Rovnoboké drážkování musí 

umožňovat pohyb planetových kol po vstupní hřídeli, budou zvoleny tolerance 

pro uložení s vůlí a pro upravený stav po protažení – tvrzená vrstva. Zvolené 

tolerance jsou uvedeny v Tab. 5.11. [8][33] 

 

Tab. 5.11 Výběr tolerancí pro rovnoboké drážkování a uložení s vůlí [33] 

Tolerance díry Tolerance hřídele 

B D d B D d 

H11 H10 H7 d10 a11 f7 

 

Drážkovaný spoj bude středěn na malý průměr drážkovaného spoje a ve 

výkresové dokumentaci bude mít označení: 

 

8x36H7/f7x40–ISO 14 

 

5.5. Lineární pouzdro 

V planetovém třecím variátoru jsou využita lineární pouzdra SLMU25 od 

výrobce Misumi pro volné pohyby korunových kol po tyčích při změně 

převodového poměru. Použití lineárního pouzdra v planetovém třecím 

variátoru bylo navrženo v [3] a [4], což je vidět na Obr. 5.4. Lineární pouzdra jsou 

uložena v korunových kolech a jsou zajištěna speciální podložkou (LMST25), 

která zapadne do vybrání v pouzdru. Podložka je následně přišroubována 

z obou stran ke korunovému kolu. Tím je pouzdro axiálně zajištěno proti 

vysunutí z korunového kola. Samotné pouzdro má v sobě kuličky, které slouží 

k vytvoření valivého tření mezi hřídelí a pouzdrem. Na zmíněném Obr. 5.4 jsou 
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červeně označena lineární pouzdra. Žlutě označena jsou korunová kola. Modře 

jsou označeny speciální podložky pro zajištění lineárních pouzder 

v korunovém kole. [31] 

 

 

Obr. 5.4 Převodové ústrojí planetové třecí převodovky – žlutě označené korunové 

kolo, červeně lineární pouzdro 

 

Tolerance uložení pro hřídel a díru v náboji jsou uvedeny v Tab. 5.12. 

Zároveň v Tab. 5.12 jsou uvedeny výrobní tolerance vnitřního a vnějšího 

průměru pouzdra. 

 

Tab. 5.12 Tolerance pro lineární pouzdro SLMU25 [31] 

Hřídel - uložení Náboj - uložení 

g6 H7 

Vnitřní průměr pouzdra Vnější průměr pouzdra 

0; –0,010 0; –0,016 
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6. Návrhový výkres 

Pro další potřeby budeme potřebovat výkres, kde budou obsaženy 

všechny důležité rozměry a tolerance.  Na to nám poslouží návrhový výkres 

planetového třecího variátoru. V návrhovém výkresu planetového třecího 

variátoru jsou pak všechny tolerance, které jsou dány výrobci kupovaných dílů 

(ložisko, hřídelové kroužky, kluzná pouzdra), tolerance normalizovaných částí 

dílů (drážkování, těsná pera, středící důlky) a i předběžně navržené tolerance 

pro vyráběné díly. Celý návrhový výkres je přiložen jako příloha diplomové 

práce (PŘÍLOHA 1). Návrhový výkres je vytvořen na model planetového třecího 

variátoru vytvořený v [3] a [4]. 

 

6.1. Planetové kolo se satelitem 

První částí návrhového výkresu je část věnovaná vstupní hřídeli, 

planetovým kolům, satelitům a výstupní hřídeli.  

Planetová kola jsou volně (v axiálním směru) uložena na vstupní hřídeli a 

díky drážkování je přenášen výkon ze vstupní hřídele na planetová kola. 

Samotná vstupní hřídel je uložena ve třech ložiskách – 2 hlavní a 1 podpůrné 

pro výstupní hřídel. Toto ložisko rotuje s relativními otáčkami. 

Planetový třecí variátor má celkem 4 satelity, které mají pevný unašeč 

(zastavený unašeč). Samotné satelity jsou uloženy volně (v radiálním směru) a 

dovolují pohyb satelitu ve vodící drážce nahoru a dolu, který je potřebný pro 

změnu převodového poměru. Satelity jsou uloženy v ložiskách na hřídeli 

satelitu. Na koncích hřídele satelitu jsou ozubená kola. Tato ozubená kola rotují 

pouze v ozubeném hřebenu, který je použit z důvodu zamezení vzpříčení 

satelitu (hřídele satelitu) ve vodící drážce unašeče a zamezení 

nerovnoměrného opotřebení satelitu. 

Výstupní hřídel převodovky není typická jako u jiných převodovek. 

Výstupní hřídel má tvar rotujícího kotouče s válcovou částí uprostřed, která 

slouží jako výstup z převodovky. Tato hřídel je uložena v jednom ložisku na 

výstupu z převodovky a ve druhém (podpůrném) ložisku spojeným se vstupní 

hřídelí. Tvar výstupní hřídele je vidět na Obr. 3.18. 

Vstupní i výstupní hřídel jsou opatřeny hřídelovými těsněními („gufery“) 

pro zatěsnění převodovky od unikající trakční kapaliny. Hřídelové těsnění 

budeme uvažovat od výrobce SKF. Tolerance hřídelových těsnění jsou 

navrženy podle [30]. 
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Obr. 6.1 Část návrhového výkresu – planetová kola, satelity, vstupní hřídel, výstupní 

hřídel 
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Na Obr. 6.1 je pak vidět část návrhového výkresu. Tato část obsahuje 

tolerance pro planetová kola, satelity, vstupní a výstupní hřídel. Celý návrhový 

výkres je pak vložen v příloze diplomové práce (PŘÍLOHA 1). Návrhový výkres 

neobsahuje označení struktury povrchu v místech, které jsou dány pro ložiska, 

a to z důvodů přehlednosti výkresu.  

 

6.2. Korunové kolo 

Druhá část návrhového výkresu je věnována korunovým kolům a jejich 

spojením. Korunová kola jsou uložena v kluzných pouzdrech, které dovolují 

posuvu koruny po tyčích. Tyto tyče složí jako podpora pro korunová kola a 

zároveň pro přenos výkonu z korunových kol na výstupní hřídel. Samotné tyče 

jsou přes kuželový spoj spojeny s výstupní hřídelí a s podporou u vstupní 

hřídele. V planetovém třecím variátoru je celkem šest těchto tyčí. 

Na Obr. 6.2 je druhá část návrhového výkresu věnovaná korunovým 

kolům. Celý návrhový výkres je pak vložen v příloze diplomové práce  

(PŘÍLOHA 1).  
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Obr. 6.2 Část návrhového výkresu – korunová kola  
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7. Matematický model toleranční analýzy 

Pro potřeby této diplomové práce byl vytvořen matematický model 

toleranční analýzy pro radiální posuvy v planetovém třecím variátoru. 

Toleranční analýza obsahuje radiální posuvy bodu na planetovém kole a 

posuvu bodu na korunovém kole. Matematický model je jako příloha 

diplomové práce, která je dostupná pouze elektronicky (PŘÍLOHA 4). 

7.1. Radiální posuv bodu planetového kola 

Posuv bodu planetového kola je především závislý na vůli v drážkovaném 

spoji, kde je maximální vůle rovna až 0,075 mm. Další významnou částí posuvu 

bodu planetového kola jsou vůle ložisek. Vstupní hřídel je uložena celkem 

ve třech ložiscích, která mají každé jinou hodnotu vymezené vůle. Proto se ve 

výpočtu uvažuje průměrná hodnota těchto vymezených vůlí. Posledním 

důležitým faktorem jsou geometrické tolerance – celkové házení a profil 

plochy. Všechny tyto prvky jsou vyznačeny na Obr. 7.1. 

 

 

Obr. 7.1 Prvky závislé na posuvu bodu planetového kola 
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Hodnota maximálního posuvu bodu je pak dána součtem všech vůlí, které 

jsou obsaženy v řešeném řetězci. Hodnota maximálního a minimálního posuvu 

jsou pak vidět na Obr. 7.2. Na zmíněném obrázku jsou i vidět hodnoty, které 

vstupují do výpočtu. 

 

 

Obr. 7.2 Hodnoty vypočítaného posuvu bodu planetové kola 

 

7.2. Posuv bodu korunového kola 

Posuv bodu korunového kola musíme rozdělit na dvě části – levou a 

pravou stranu. Posuv bodu korunového kola na levé straně je svázán 

s ložiskem výstupní hřídele (LOŽISKO 6209), tyči lineárního pouzdra, 

samotných výrobních tolerancí lineárního pouzdra SLMU25 a korunového kola. 

Výsledný posuv bodu je opět závislý i na geometrických tolerancích v řetězci, 

celkové házení ložiska a tyče lineárního pouzdra a profil plochy korunového 

kola. 

Posuv bodu korunového kola na pravé straně je svázán s ložisky (LOŽISKO 

61908 a LOŽISKO 61822) a s kompozitním kluzným pouzdrem, který má 

největší vliv na výsledný posuv bodu. Dále má na posuv bodu vliv opět tyč 

lineárního pouzdra, výrobní tolerance lineárního pouzdra a korunové kolo. 

Výsledný posuv opět ovlivní i geometrické tolerance – celkové házení ložisek, 

tyčí lineárních pouzder a profilu plochy korunového kola. 

Tyto prvky jsou pak vyznačeny na Obr. 7.3, kde červeně jsou označeny 

prvky pro levou stranu korunového kola a zeleně jsou označeny prvky pro 

pravou stranu korunového kola. 
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Obr. 7.3 Prvky závislé na posuvu bodu korunového kola – červeně označené pro levou 

stranu, zeleně označené pro pravou stranu 

 

Hodnota maximálního posuvu bodu levé strany korunové kola je pak 

dána součtem všech členů řetězce. Výsledný maximální a minimální posuv je 

vidět na Obr. 7.4. 

 

 

Obr. 7.4 Posuv bodu korunového kola – levá strana 
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Posuv pravé strany korunového kola se pak počítá obdobně. Provede se 

součet hodnot, které mají vliv na posuv pravé část korunového kola. Výsledný 

posuv pravé části je pak vidět na Obr. 7.5. 

 

 

Obr. 7.5 Posuv bodu korunového kola – pravá strana 

 

Dále budeme potřebovat i průměrnou hodnotu posuvů, které budeme 

dosazovat při výpočtu změny převodového poměru vlivem tolerancí. Tyto 

hodnoty jsou pak v Obr. 7.6. 

 

 

Obr. 7.6 Průměrná hodnota posuvů korunového kola 

 

Tab. 7.1 Tabulka s výslednými posuvy bodu korunového a planetového kola 

Součást 
Minimální posuv  

bodu [mm] 

Maximální posuv  

bodu [mm] 

Planetové kolo 0,028 0,144 

Korunové kolo –  

levá část 
0,003 0,164 

Korunové kolo –  

pravá část 
0,023 0,456 

Korunové kolo – 

průměrná hodnota 
0,013 0,310 
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7.3. Návrh uložení korunového kola 

Z vypočítaných posuvů korunového kola a planetového kola můžeme 

navrhnout uložení korunového kola, které může kompenzovat dané posuvy. 

Budeme uvažovat, že se planetové a korunové kolo posunou stejným směrem 

a rozdíl hodnot posuvů budeme kompenzovat. Horní tolerance uložení levé i 

pravé strany vznikne odečtením od posuvu bodu planetového kola posuv 

bodu korunového kola. Pro dolní toleranci uložení uděláme to stejné, od 

posuvu bodu planetového kola odečteme posuv bodu korunového kola. 

Výsledné hodnoty horních a dolních tolerancí jsou pak vidět na Obr. 7.7. 

 

 

Obr. 7.7 Návrh uložení korunového kola – levá i pravá strana 

 

Aplikaci těchto získaných tolerancí pro uložení korunového kola je pak 

vidět na Obr. 7.8, kde červeně označená kóta je pro levou stranu a zeleně 

označená kóta je pak pro pravou stranu korunového kola. 

 

 

Obr. 7.8 Aplikace návrhu uložení korunového kola – červeně označeno pro levou 

stranu, zeleně pro pravou stranu 
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7.4. Změna převodového poměru 

Planetový třecí variátor je navržen tak, aby kompenzoval deformace 

satelitu i posuvy bodů na planetovém a korunovém kole. Normálová síla 

v kontaktu planetového/korunového kola se satelitem je vyvozena axiální 

silou pohybových šroubů. Axiální síla v pohybových šroubech je vyvozována 

po celou dobu běhu planetového třecího variátoru, jen se s měnícím 

převodovým poměrem mění velikost axiální síly. Velikost axiální síly je dána 

velikostí linearizované hodnoty normálové síly, úhlu kuželů satelitu a počtem 

satelitů. Rovnice pro axiální sílu je (21) a vychází z prací [3] a [4]. Závislost 

axiální síly a linearizované hodnoty normálové síly je vidět v Graf 7.1. 

 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑛𝑙𝑖𝑛 ∙ sin
𝛼

2
∙ 𝑥𝑠   

 

 

Graf 7.1 Závislosti axiální síly a linearizované hodnoty normálové síly na převodovém 

poměru 
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Kompenzace deformace satelitu a posuvu bodu probíhá tak, že pokud 

není kontakt mezi planetovým/korunovým kolem se satelitem, tak se 

působením axiální síly ve šroubech planetová/korunová kola posunou na 

satelit, dokud opět nedojde ke kontaktu planetového/korunového kola se 

satelitem. Důsledek kompenzace je změna převodového poměru vlivem 

změny třecích průměrů na satelitu. Třecí průměry můžeme odvodit z rovnic 

(22) a (23), kdy rovnice (22) je pro převodový poměr a (23) pro rozměrový obvod 

korunového kola. Rovnice (22) je upravená rovnice (16), kde zanedbáme 

opačné otáčky mezi vstupem a výstupem. Odvozené rovnice pro třecí průměry 

je (24) pro třecí průměr satelitu pod planetovým kolem „dsp“ a (25) pro třecí 

průměr satelitu pod korunovým kolem „dsk“. Tyto rovnice vycházejí z prací [3] a 

[4]. 

 

𝑖 =
𝑑𝑘

𝑑𝑠𝑘
∙
𝑑𝑠𝑝

𝑑𝑝
   

𝑑𝑘 = 𝑑𝑝 + 𝑑𝑠𝑝 + 𝑑𝑠𝑘   

𝑑𝑠𝑝 =
𝑖 ∙ 𝑑𝑝 ∙ (𝑑𝑘 − 𝑑𝑝)

𝑑𝑘 ∙ (1 + 𝑖 ∙
𝑑𝑝

𝑑𝑘
)

 
  

𝑑𝑠𝑘 = 𝑑𝑘 − 𝑑𝑝 − 𝑑𝑠𝑝   

 

Změnu převodového poměru můžeme pak určit ze změny třecích 

průměrů. Budeme vždy uvažovat nejhorší případ, v případě planetového kola 

posuv bodu dolů a průhyb směrem nahoru. Tento případ pro minimální 

převodový poměr ilustruje Obr. 7.9. Pro maximální převodový poměr se satelit 

prohýbá směrem dolů a posuv bodu korunového kola je směrem nahoru. 
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Obr. 7.9 Schematické naznačení případu kombinace posuvu bodu planetového kola a 

deformace satelitu – minimální převodový poměr 

Na Obr. 7.10 jsou hodnoty změněného převodového poměru. Z Obr. 7.10 

je pak vidět, že převodový poměr se v případě minimálního převodového 

poměru změní o 0,44 % a v případě maximálního převodového poměru o 1,50 

%.  

 

Obr. 7.10 Změna převodového poměru vlivem tolerancí a deformací satelitu 
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8. Závěr 

Tato práce je věnována planetovému třecímu variátoru, který je 

zpracováván v projektu TAČR EPSILON č. TH03010053. 

V úvodu této práce byla provedena rešerše planetových soukolí a 

variátorů. V části věnované planetovým soukolím byly ukázány základní 

rovnice, podle kterých se provádí návrh převodu planetového soukolí. V části 

věnované variátorům byly variátory rozděleny do čtyř základních skupin a ke 

každé skupině byly zobrazeny základní druhy variátorů. Skupina 

mechanických variátorů byla navíc rozdělena na podskupinu klínových a se 

třecími elementy. Opět byl ke každému typu variátoru z těchto podskupin 

zobrazen popisovaný druh variátoru. 

V další části diplomové práce byla nastíněna problematika tolerancí. 

Nejprve byla pozornost věnována geometrickým tolerancím, kde byla u 

příkladu desky s dírou ukázána důležitost pořadí základen geometrických 

tolerancí. Byly porovnány tři typy pořadí základen a následně bylo zobrazeno 

porovnání polohy děr v kartézském souřadném systému. Dále byla pozornost 

věnována každé geometrické toleranci, kde ke každé geometrické toleranci 

byl uveden popis tolerance a bylo zobrazeno využití tolerance na částech 

planetového třecího variátoru. U problematiky tolerancí byl i nastíněn problém 

rozměrových obvodů, kde u příkladu čepu se dvěmi deskami byla zobrazena 

důležitost výpočtu rozměrových obvodů na správnou funkci zařízení. Byl i 

ukázán výpočetní program pro rozměrové obvody velkých sestav, který umí 

řešit rozměrový obvod i ve více dimenzích (2D, 3D). 

Další část práce byla věnována silové analýze planetového třecího 

variátoru. Ta obsahovala silový model převodovky a i pevnostní analýzu 

satelitu převodovky. Ten byl zatěžován silami, které odpovídají normálovým 

silám při minimálním a maximálním převodovém poměru. Výsledkem této 

části byly spočítané průhyby v místech dotyku planetového/korunového kola 

se satelitem při minimálním a maximálním převodovém poměru. 

Následující část byla věnována toleranční analýze planetového třecího 

variátoru, kde nejprve byly zjištěny vůle v ložiscích. Dále byla pozornost 

věnována samotnému uložení ložisek, kde se následně uvažovalo vymezení 

vůlí ložisek vlivem uložení ložisek a na tento stav se vypočítaly výsledné vůle, 

které mohou vzniknout v ložiscích. Dále bylo řešeno rovnoboké drážkování 

z pohledu tolerancí, protože z hlediska funkčnosti musí být použito rovnoboké 

drážkování, které je uloženo s vůlí. Poslední důležitou komponentou 

v planetovém třecím variátoru bylo lineární pouzdro, kde pro použité pouzdro 

byly vyhledány tolernace uložení od výrobce i samotné výrobní tolerance 

lineárního pouzdra. 
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Předposlední část byla věnována návrhovému výkresu planetového 

třecího variátoru. V návrhovém výkresu jsou zobrazeny všechny tolerance, 

které byly důležité pro následný matematický model toleranční analýzy. Pro 

přehlednost byl výkres rozdělen na dvě části – část „planetové kolo se 

satelitem“ a na část „korunové kolo“. Celý návrhový výkres je přiložen jako 

příloha diplomové práce (PŘÍLOHA 1). Pro tuto práci byly také vytvořeny 

výrobní výkresy vstupní hřídele převodovky (PŘÍLOHA 2) a satelitu převodovky 

(PŘÍLOHA 3).  

Poslední část práce byla věnována matematickému modelu planetového 

třecího variátoru. Nejdříve byl řešen posuv bodu planetového kola a následně 

i posuv bodu korunového kola z levé i pravé strany. Tyto hodnoty pak 

posloužily pro návrh uložení korunového kola, kde byl záměr vykompenzovat 

posuvy bodů stejným směrem. Následně byla spočítána změna převodového 

poměru vlivem deformace satelitu a tolerancí součástí (posuvy bodů). 

Výsledný převodový poměr se pak změnil maximálně o 1,5% od navržené 

hodnoty. Všechny tyto výpočty jsou pak vidět v přiloženém souboru (PŘÍLOHA 

4). 

Zadanými cíli práce byla toleranční analýza planetového třecího 

variátoru. Rešerše variátorů byla provedena v kapitole 2, rešerše problematiky 

tolerování pak v kapitole 3. Dořešení matematického modelu v DP z roku 2019 

(Řípa, Štětina) byl pak řešen v kapitole 4. Kapitola 5 byla následně věnována 

samotné toleranční analýze planetového třecího variátoru. Matematický 

model toleranční analýzy byl řešen v kapitole 7 (PŘÍLOHA 4). Grafická část práce 

byl návrhový výkres a dva výrobní výkresy. Návrhový výkres byl popsán 

v kapitole 6 a je i jako příloha diplomové práce (PŘÍLOHA 1). Jako dva výrobní 

výkresy byly zvoleny vstupní hřídel převodovky (PŘÍLOHA 2) a satelit 

převodovky (PŘÍLOHA 3). Zadané cíle se v rozsahu diplomové práce podařilo 

naplnit.  
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