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1. Úvod 

Daná diplomová práce se zabývá možnostmi testování třecích dvojic variátorových 

převodovek neboli zkratkou CVT (Continously Variable Transmission). Jedná se o 

převodovku se spojitě proměnným převodovým poměrem. Variátor je označení pro 

převodovky, které pracují na mechanickém principu. Dalším řešením převodu, kde dochází 

ke změně převodového poměru spojitě je např. pomocí hydrodynamického měniče nebo 

elektrického přenosu výkonu. Pomocí návrhu testovacího standu a experimentální 

výkonové metrologie budeme schopni měřit data v reálném čase. Pro správný návrh standu 

bude zapotřebí znát výkony se kterými bude testovací zařízení pracovat a také působení sil. 

Na základě těchto stanovených hodnot bude možné navrhnout součásti zařízení a 

dostatečně je dimenzovat, aby během testování nedošlo k ovlivnění výsledků nebo 

dokonce k poškození některých ze součásti či celého standu. Aby bylo možné sledovat 

požadované veličiny v průběhu testování např. vstupní a výstupní moment, otáčky, teploty 

apod. bylo zapotřebí zvolit správné metrologické zařízení, jako jsou např.: senzory, teplotní 

snímače, atd. 

 

2. Cíl práce 

Cílem práce je návrh možností testování třecích dvojic kužel – kužel nebo 

 kužel – bombírung pro variátorové převodovky. Rovněž bude provedena rešerše 

testovacích zařízení, možnosti testování třecích dvojic a popis návrhu konstrukce 

testovacího zařízení. Dále se v rámci práce provede MKP analýza částí testovacího zařízení 

a analytická kontrola vybraných uzlů. Navržena bude rovněž metodika testování a způsob 

vyhodnocování dat. Poté se provede série testů a jejich vyhodnocení. V poslední řadě bude 

práce obsahovat výkres sestavy standu a dva výrobní výkresy vybraných dílů. 
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3. Testovací standy 

V průmyslové praxi se klade stále větší nárok na urychlení vývoje nových produktů a 

inovaci stávajících. Oproti konkurenci lze prosadit jen produkt, který má bezchybnou 

funkčnost, splňuje stanovenou životnost, je ekonomicky výhodný, ekologický a také 

kvalitně zpracovaný. 

V současné době ve špičkovém průmyslovém výzkumu je kladen stále větší důraz na 

spolupráci mezi firmami a výzkumnými pracovišti. Mezi tyto výzkumné pracoviště spadá i 

technická univerzita. Pracoviště jsou zpravidla vybaveny potřebnými prostředky pro 

experimentální výzkum. [1] 

 

3.1. Metodika zkoušek – stručný popis kroků 

1. Vypracování teoretických východisek problémů 

2. Vytyčení cílů 

3. Stanovení typu a počtu potřebných senzorů 

4. Navržení způsobu dosažení provozních podmínek 

5. Snímání a archivace dat 

6. Navržení kritérií hodnocení přenosu výkonu 

7. Stanovení způsobu řízení experimentu a zajištění proti havárii 

8. Navržení sledu jednotlivých kroků při měření 

9. Navržení vhodného systému záznamů o průběhu měření 

10. Navržení způsobu zpracování naměřených dat 

 

3.2. Stavba experimentálních stanovišť 

Stavba stanoviště vychází z výše uvedených kroků. Návrh stanoviště musí tedy brát 

v potaz teoretický rozbor problému a rovněž cíle měření. Také musí zohlednit typ a počet 

potřebných senzorů, správně a co nejvěrohodněji dosáhnout provozních podmínek, snímat 

a archivovat data, zajistit správné řízení během experimentu a pojistit proti havárii. 

Základní koncepce uvedená na Obr. 1 vychází ze sestavení prvků v definovaných 

zónách.  

Zóna 1 – Zde se nachází mechanická skladba měřícího řetězce. Měřený objekt (poz.1), 

dále hnací jednotka (poz.2), zatěžovací okruh (poz.3) a základový rám (poz.4). 

Zóna 2 – Tato zóna obsahuje senzory, které jsou potřebné pro měření kinematických 

veličin (poz.5), silových účinků (poz.6) a teploty (poz.7). 

Do této zóny rovněž patří prvky, které jsou určené k mechanickému propojení zóny 1 

se zónou 2. Po propojení tvoří zóny kompletní měřící řetězec.  

Zóna 3 – Zde jsou zahrnuty veškeré elektrické a elektronické systémy. Je zde 

realizován také kompletní řídící proces (poz.10). Řídící jednotka označena poz.11. Řídicí 
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systémy hnací a zatěžovací jednotky např. frekvenční měnič (poz.9). Poz.8 zahrnuje zpětné 

vazby pro řídící systémy hnací a brzdné jednotky. 

Zóna 4 – Slouží k tomu, aby mohli do experimentálního procesu vstupovat další 

zařízení pro doplňkové metody. Mezi tyto metody patří např. bezdemontážní diagnostika 

nebo tenzometrické měření napjatosti prvků. [1] 

 

 

Obr. 1.: Schéma koncepce experimentálního stanoviště [1] 

 

3.3.  Simulace provozního zatížení 

Ke správné simulaci je zapotřebí, aby zkoušený mechanismus byl zatížený výkonem 

shodným s výkonem za provozu. Správné simulování provozního zatížení je základním 

kamenem úspěšného testování. Způsob závisí na cílech experimentu, jeho délce a nutnosti 

zajištění precizního zatěžovacího stavu. 

Dva běžně používané okruhy můžeme rozdělit podle pracovního zatížení. 

1. Uzavřené zatěžovací okruhy 

2. Otevřené zatěžovací okruhy 

Mezi těmito dvěma okruhy je zásadní rozdíl, a to ve způsobu práce s energií 

dodávanou do experimentu. V otevřeném okruhu je energie, která byla vynaložena na 

provoz simulace nenávratně mařena. Simulace provozního zatížení pomocí otevřeného 

zkušebního okruhu má charakteristické sestavení podle Obr. 2. 

 

Obr. 2.: Základní schéma otevřeného zkušebního okruhu [1] 
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V uzavřených okruzích je potřeba dodávat do experimentu pouze energii na krytí 

ztrát soustavy. Z důvodu nižší energetické náročnosti se uzavřené okruhy doporučují pro 

dlouhodobé zkoušky např. životnosti objektu. Dále je vhodné jejich použití během 

experimentů, kde se pracuje s ekonomicky nezanedbatelnými výkony.  

Dále se okruhy dělí: 

Podle způsobu, jak je zatížení dosahováno: 

1. Mechanické 

2. Elektrické 

3. Tekutinové 

Z hlediska časové závislosti: 

1. Konstantní 

2. Proměnlivé 

V případě konstantního provozu se kinematická i silová veličina na výstupu měřeného 

objektu v čase nemění. Dosáhnout tohoto požadavku v praxi může být obtížné, protože 

každá mechanická soustava má rozdílné schopnosti absorbovat energii a následně tuto 

energii vydávat. Proto je potřeba určit pro každý typ experimentu, zda výchylky veličin 

dosahují úrovně, která je předpokládána v provozu. [1] 

 

3.4. Mechanické zatěžovací okruhy 

V mechanických zatěžovacích okruzích je provozní zatěžování simulováno pomocí 

mechanických členů. 

3.4.1. Otevřené 

Jde o řešení, při němž se veškerá energie využita pro simulaci maří, bez jakéhokoliv 

využití. Tato varianta tedy přináší velké energetické ztráty. Zatížení může být simulováno 

zvedáním břemene. Využít lze pro přímočaré i rotační mechanismy. Další možnosti jsou 

pomocí zařízení pohybující s určitou hmotou jako např. setrvačník. Lze také použít 

mechanickou brzdu, kdy k maření energie dochází pomocí tření a následné přeměny do 

tepla. Příklad otevřeného zkušebního okruhu je uveden na Obr. 3. Tento mechanicky 

otevřený zkušební okruh je tvořen pomocí hnací části, zatěžovaného zařízení a zatěžovací 

části. Hnací a zatěžovací část tvoří asynchronní elektromotory.  [1] [2] 

Pozice:  

1. Hnací zařízení  

2. Zatěžovací prvek 

3. Zatěžovací zařízení 
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Obr. 3.: Otevřený mechanický okruh [3] 

 

3.4.2. Uzavřené 

Princip mechanicky uzavřeného okruhu spočívá v úspoře energie. Energie 

spotřebovaná během simulace je nutná pouze na vykrytí ztrát zatěžovaného objektu a 

soustavy. Do zkušebního okruhu je vnesen silový účinek, protože se tento okruh používá 

převážně pro soustavy s rotační kinematikou, je možné použít např. torzní hřídel. Pomocí 

torzní hřídele se do sestavy vnese předpětí. Pomocí předpětí je v soustavě výkon, který 

rotuje v uzavřené smyčce. Uzavřena smyčka s výkony je zobrazena na Obr. 4. Výkon 

označen Ppohon je dodávaný do okruhu ze vnějšku např. pomocí asynchronního motoru 

sloužícího jako pohon, ten je vyznačen na Obr. 4 oblastí 3. Dodávaný výkon odpovídá 

ztrátovým výkonům Pz1 a Pz2. Výkon Pz1 je ztrátovým výkonem testované převodovky, která 

je označena v oblasti 1. Výkon Pz2 je ztrátový výkon pomocné převodovky, ta je označena 

v oblasti 2. [2] [1] 

 

Obr. 4.: Energetická bilance v mechanicky uzavřeném okruhu [3] 
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Na následujícím Obr. 5 je uvedeno schéma zkušebního stanoviště od firmy WIKOV. 

Stanoviště je navrženo jako uzavřený okruh se dvěma rovnoběžnými osami. Elektromotor 

tedy slouží k pohonu a pokrytí ztrátových výkonů.  Dále je na schématu uveden snímač 

momentu sloužící ke kontrole momentu na vstupu do okruhu. Při nečekaném nárůstu je 

možné na základě této informace zastavit simulaci a předejít tak poškození okruhu či 

některých komponent. Druhý snímač momentu, který je umístěn v okruhu slouží ke 

kontrole velikosti zatížení okruhu.  

Předpětí tohoto okruhu zajišťuje napínací šroub zajišťující pohyb posuvného kola po 

pastorku, čímž dochází díky šikmému ozubení ke krutu torzní tyče a tím se do torzní tyče 

akumuluje předpětí. Uzavřený okruh je tedy namáhán jen momentem vneseným 

předpětím. Posuvná spojka má za úkol kompenzovat pohyb posuvného kola během 

předepnutí mechanismu. Aretační spojka slouží pouze k vymezení vůlí. U této koncepce je 

důležité, aby obě ozubené soukolí měli stejný převodový poměr. [1] [2] 

 

 

Obr. 5.: Schéma uzavřeného okruhu [1] 

 

Je mnoho způsobů, kterými lze dosáhnout požadovaného předpětí. Výběr dané 

metody záleží na požadavcích experimentu. Mezi jednodušší varianty předpětí jsou např. 

svorná pouzdra. Při jejich použití je třeba okruh zastavit, nastavit potřebné předpětí a poté 

pokračovat v simulaci při nastaveném zatížení. Lze tedy říci, že toto řešení má výhodu 

v jednoduchosti i ceně, ale nelze regulovat předpětí během provozu. 

Proto je potřeba již před samotným návrhem zkušebního standu zvážit jeho účel a 

potřeby během experimentu. 
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3.5. Elektrické zatěžovací okruhy 

Principy elektricky zatěžovaných okruhů je mnoho. Jedním z běžných principů je 

využití elektromotoru, který pracuje v generátorovém režimu. Takto koncipovaný okruh 

využívá dvojice elektromotorů. Jeden motor (hnací) funguje v režimu pohonu a druhý 

v režimu brzdy. Schéma tohoto principu je uvedeno na Obr. 2. Již zmíněné sestavení okruhu 

se dvěma elektromotory lze realizovat různými způsoby, ovšem je potřeba splnit 

požadovanou frekvenci otáčení měřeného objektu. Nejčastěji požívané elektromotory ve 

strojírenství jsou asynchronní elektromotory. V dnešní době jsou k dispozici sofistikované 

systémy, které umožňují regulaci chodu na potřebné úrovni. [1] 

 

3.5.1. Otevřené 

V případě elektricky otevřeného okruhu je nejjednodušší sestavení takové, že brzdný 

asynchronní motor je připojený přímo na síť. Ukázka tohoto zapojení je vidět na Obr. 6. 

Schéma znázorňuje dvě shodné převodovky umístěné proti sobě. Jedna z převodovek má 

funkci reduktoru a druhá akcelerátoru.  

 

Obr. 6.: Schéma elektricky otevřeného okruhu s jedním frekvenčním měničem [1] 

 

Při tomto sestavení se brzdného momentu dosahuje, když je frekvence otáčení 

brzdného motoru zvyšována ze strany pohonu a přesahuje synchronní otáčky brzdného 

motoru. Brzdný motor poté začíná pracovat v brzdném režimu. Tohoto stavu se dosahuje 

pomocí i nejjednoduššího typu skalárního frekvenčního měniče, kdy zvýšíme frekvenci 

otáčení hnacího asynchronního motoru. 

Vhodná aplikace pro takto propojený měřící okruh je při dlouhodobých zkouškách 

životnosti např. převodových mechanismů, u kterých není podstatné striktně dodržovat 

frekvenci otáčení. Při experimentu dochází běžně k dosažení vyšších frekvencí otáčení, než 

se poté uvádějí v katalozích.  

Při navrhování i nejjednodušších okruhů, jako je např. na Obr. 6 je pořád důležité 

dodržovat jedno základní pravidlo. Na hřídeli brzdného motoru musí být pomocí 

mechanických komponent např. převodovek, dosaženo synchronních otáček brzdného 

motoru. Brzdného účinku totiž motor dosahuje, až v oblasti nadsynchronních otáček, 

v oblasti nižších otáček funguje motor jako hnací. 
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Obr. 7.: Elektricky otevřený zatěžovací okruh [1] 

 

Na Obr. 7 je realizovaný elektricky otevřený zatěžovací okruh, který je složen ze dvou 

elektromotorů, z nichž jeden slouží jako hnací motor a druhý jako brzdný motor. 

K motorům jsou připojeny dvě shodné třístupňové kuželočelní převodovky, jež jsou 

propojeny snímačem krouticího momentu. Toto sestavení obsahuje oproti schématu na 

Obr. 6 navíc ještě snímač momentu na vstupní hřídeli měřené převodovky. 

 

3.5.2. Uzavřené 

Elektricky uzavřené okruhy jsou energeticky výhodnější. Jejich uzavřenost spočívá 

v možnosti rekuperovat energii, kterou vyrobí asynchronní elektromotor během brzdného 

režimu jako generátor. Tato energie je posléze dodávána zpět do frekvenčního měniče 

hnacího elektromotoru sloužícího jako pohon. Energie je dále převedena do výstupní části 

frekvenčního měniče a následně slouží k napájení hnacího elektromotoru. Větší 

energetickou úsporu umožňuje jejich elektrické řešení s využitím vektorových frekvenčních 

měničů. Uspořádání pomocí blokového schéma je znázorněno na Obr. 8. Schéma obsahuje 

sestavu ze dvou asynchronních elektromotorů, které jsou řízeny pomocí frekvenčních 

měničů. Tok výkonu a smysl otáčení určuje polarita řídících signálů. Jeden frekvenční měnič 

slouží k řízení otáček a druhý řídí moment. V případě, že jsou motory přímo propojeny 

mechanicky, jsou jejich otáčky shodné. Je-li mezi motory implementován ještě redukující 

převodový mechanismus, budou otáčky shodné jen za předpokladu, že bude sestava 

doplněna ještě akcelerujícím mechanismem se shodným převodovým poměrem. 
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Obr. 8.: Blokové schéma elektricky uzavřeného okruhu [1] 

 

Ukázkový příklad elektricky uzavřeného okruhu je vidět na Obr. 9. Na tomto 

testovacím okruhu byly provedeny záběhové zkoušky převodového mechanismu. Jedná se 

jednostupňovou kuželovou převodovku a elektromotory s katalogovými hodnotami: 

Tab. 1.: Parametry reálného elektricky uzavřeného okruhu 

Převodovka Hnací motor Brzdný motor 

Převodový poměr – i12=3 

Výkon – P=2,5 kW  

Otáčky vstupu – n= 1200 min-1  

Výkon – P=4 kW 

Otáčky – n=1450 min-1 

 

Výkon – P=18,5 kW 

Otáčky – n=1440 min-1 

 

 

 

 

Obr. 9.: Reálný zkušební stand s elektricky uzavřeným okruhem [1] 
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Okruh je koncipován nejvýhodněji s ohledem na požadovaný výstupní moment 

převodovky. Brzdný elektromotor má dostatečnou momentovou kapacitu, a proto lze 

mechanicky přímo spojit bez další akcelerační převodovky. 

 

3.6. Tekutinové zatěžovací okruhy 

Tekutinové okruhy využívají k práci s energií kapalné nebo plynné médium. Realizace 

zatěžovacího okruhu pomocí tekutin má dvě výhody. Jendou z výhod je snadná simulace 

provozního zatížení rotačního i přímočarého mechanismu. Další výhoda je, že vytvořit nové 

stanoviště lze poměrně rychle a snadno, pokud jsou dostupné vhodné hydraulické prvky. 

Tento typ okruhů je rovněž výhodný díky jednoduché regulaci zátěže, kdy lze snadno ručně 

nastavit škrtící ventily. Tento způsob je vhodný pro rychlá řešení při požadavku na 

konstantní zatížení či je možno doregulovat během provozu ručně, hlavně u krátkodobých 

zkoušek. Popřípadě ventily automaticky ovládat pomocí nastavení konstantní nebo 

proměnlivé zátěže pomocí proporcionálního ventilu. Ovládání servoventilem se vyplatí u 

aplikací, kde je kladen důraz na velmi precizní řízení nastavení zátěže, hlavně díky možnosti 

řízení ventilu zpětnovazebně. 

Nevýhoda tekutinového okruhu jsou energetické ztráty. Okruh, který bude zatěžován 

elektromotorem musí být otevřený, protože během brzdění pomocí hydromotoru se mění 

energie v teplo. Teplo je odváděno pomocí tekutiny využívané v okruhu. To vede k dalším 

nevýhodám. Přebytečné teplo je potřeba z kapaliny odvádět pomocí chladičů. Kapalina při 

vyšší teplotě mění své viskozitní vlastnosti a snižuje se brzdný účinek škrtícího ventilu.  

Na Obr. 10 lze vidět reálné provedení tekutinového mechanismu. Zatěžovací okruh 

slouží k testovaní koaxiální převodovky, kde je zátěž simulována pomocí brzdného 

pomaloběžného hydromotoru. 

 

Obr. 10.: Tekutinový zatěžovací okruh [1] 
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4. Tření 

Již odedávna zajímá člověka jev, kterým je tření. Jedním z podnětů pro zkoumání tření 

a vynalézání různých zařízení a pomůcek bylo, když chtěl člověk pohybovat s těžkým 

břemenem a k jednodušší manipulaci mu bránilo tření mezi podkladem a břemenem. Na 

počátku pomocné dráhy usnadňovali práci při posouvání těžkých břemen jako kamenných 

kvádrů, lodí apod. Později byli dráhy pro posouvání mazány mýdlem pro snížení tření. 

Dalším velkým pokrokem bylo vynalezení kola, jež pomohlo využitím valení. Tření tedy bylo 

jevem, který byl překážkou, ale zároveň se jeho vlastnosti i cíleně využívaly. Již v pradávnu 

člověk pomocí tepla vzniklého třením dokázal rozdělat oheň. 

Tření si prakticky uvědomujeme a vnímáme jeho projevy. Jedním z projevů tření je 

opotřebení. Opotřebení vzniká například při výrobě různými způsoby broušení a 

zabrušování. Tření ovlivňuje i další parametry při jiných způsobech obrábění jako je např. 

kvalita obrobené plochy nebo řezná síla.  

 

Účinky tření můžeme rozdělit do těchto kategorií: 

• Třecí síly, třecí momenty 

• Přeměna mechanické práce v teplo 

• Opotřebení 

 

Tření využíváme téměř všude jak v běžném životě, tak i v technické praxi. V některých 

případech se snažíme tření zvětšovat, v jiných zase co nejvíce zmenšovat. V běženém životě 

se setkáme se snahou o zvětšení třecí síly např. při posypu namrzlé silnice či chodníku. 

Naopak co nejmenší třecí síly se snažíme dosáhnout při lyžování. Opotřebení, které vzniká 

třením nám, ale většinou znepříjemňuje život. Například sjeté pneumatiky je nežádoucí jev, 

proti němuž se, ale snažíme bránit zvyšováním kvality výrobků.  

V praxi je známo, že potřebné součásti se vyměňují po určité době provozu kvůli jejich 

opotřebení. Trvanlivost součástí se většinou určuje na základě výsledků zkušebního 

provozu. 

Velké rozvíjení výzkumu tření a opotřebení přichází až v druhé polovině dvacátého 

století. Vzniká nová interdisciplinární nauka o vzájemném působení povrchů při jejich 

vzájemném pohybu, která se nazývá tribologie. 

Spolu s tribofyzikou, tribochemií a dalšími tvoří nedílnou součást tribologie i 

tribotechnika, která se zaměřuje na přípravu podkladů pro konstrukci, výrobu, montáž, 

provoz a údržbu třecích uzlů.  

4.1. Základní principy: 

Přesný vědecký popis přírodního jevu tření a zavedení přesných pojmů se poprvé 

objevilo až koncem 15. století u Leonarda da Vinci. Později byl použit pro třecí sílu a 

normálnou sílu přítlačnou poměr. Tento poměr je pro stejné podmínky konstantní a později 

se začal označovat jako součinitel tření. 
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Vztah pro výpočet součinitele tření byl potvrzen mnoha experimenty, které provedl 

Coulomb, proto je dnes označován jako Coulombův zákon.  

 

𝜇 =
𝐹𝑡

𝐹
   

(1)  

Třecí síla Ft působí proti směru pohybu, přítlačná síla F působí kolmo ke směru pohybu 

a µ je součinitel tření. Coulombův zákon byl doplňován dalšími poučkami, např. třecí síla 

nezávisí na velikosti styčné plochy. Tření za klidu je větší než při pohybu. 

Tření se rozděluje podle toho, zda je mezi stykové plochy přiváděná nějaká látka, 

nebo jestli jde o styk tuhých těles bez mezivrstvy: 

• Tření suché 

• Tření s tuhým mazivem 

• Tření s kapalným mazivem nebo plastickým mazivem 

• Tření s mezivrstvou plynu 

 

V běžném provozu není možné zajistit dokonale čisté stykové plochy těles. 

V povrchové vrstvě jsou téměř vždy obsaženy absorbované plyny, vlhkost, u kovů oxidy.  

Na následujícím Obr. 11 je zobrazen řez jemně opracovaným kovovým povrchem a rovněž 

jsou popsány jednotlivé vrstvy obrobené stykové plochy. 

 

Obr. 11.: Řez povrchovými vrstvami obrobené stykové plochy [4] 

 

Během testování projevů a účinků tření, pohlížíme na soustavu dvou těles a látkou 

obsaženou mezi nimi jako na tribologický systém, v němž probíhá tribologický proces. 

Tribologický proces má své vstupy a výstupy, přeměňuje energii, tělesa a látky 

tribologického systému a rovněž ovlivňuje okolí. 
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Na Obr. 12 je uvedena tabulka se souhrnem materiálů stykových ploch včetně jim 

odpovídajících smykových součinitelů. 

 

Obr. 12.: Součinitele smykového tření [4] 

 

4.2. Experimentální určení součinitele tření 

Součinitel tření se určuje experimentálně a v tomto případě je nutné ho uvádět 

včetně podmínek během experimentu. 

 
Obr. 13.: Stolice pro měření součinitele tření materiálů brzdných obložení [4] 

 

Jedna z metod experimentálního určení součinitele tření je využití jednoduchého 

zařízení uvedeného na Obr. 13. Tímto zařízením je stolice, kde se měří brzdný moment 

během konstantní rychlosti a stálé přítlačné síle na brzdnou čelist s obložením. Pomocí 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ TŘECÍCH DVOJIC PRO VARIÁTOROVÉ PŘEVODOVKY - 14 - 

tohoto zařízení se určuje součinitel tření materiálů včetně stálosti parametrů při větších 

zatížení, kdy může dojít k ohřátí na vyšší teploty vlivem tření. 

 
Obr. 14.: Stanovení součinitele tření na nakloněné rovině [4] 

 

Nejjednodušší určení součinitele tření umožňuje nakloněná rovina viz Obr. 14.  

Po nakloněné rovině se musí testovaný vzorek pohybovat rovnoměrně a stálou rychlostí. 

Při pokusu je důležité dodržet zásady dané metody. V tomto případě je třeba zohlednit 

rozdílné součinitele tření v klidu a v pohybu. Proto v případě, kdy se dá do pohybu těleso 

vlivem náklonu roviny je pohyb nerovnoměrný. Správný způsob je v určitém náklonu roviny 

zkusit nepatrně těleso uvést do pohybu a monitorovat jeho rychlost.   

 

5. Variátory 

Variátor neboli CVT (z anglického Continuously variable transmission) je specifický 

druh převodovky, jehož konstrukce umožňuje plynule měnit převodový poměr, a to při 

chodu zařízení. Převodový poměr dokáže měnit v celém svém rozsahu nahoru i dolů. Díky 

možnosti plynulé změny převodu je schopný co nejlépe přizpůsobit otáčky a moment 

motoru k potřebnému rozsahu hnacích sil hnaného zařízení. To znamená, že např. při 

použití variátoru u spalovacího motoru, dokáže převodovka udržovat motor v optimálním 

režimu. Umožňuje udržovat vstupní hřídeli konstantní úhlovou rychlost, i když úhlová 

rychlost výstupní hřídele se mění.  Při využití plynulé změny převodu se rovněž eliminují 

nepříznivé jevy vznikající při řazení jako je např. trhání (nestabilní přenos výkonu). Další 

výhodou CVT je, že nevyžaduje striktně přítomnost spojky. Nicméně u některých vozidel 

(např. motocyklů) bývá přidána odstředivá spojka pro usnadnění rozjezdu či možnosti 

manipulace s vozidlem při volnoběhu.  

Hlavní výhody variátoru jsou tedy především plynulá regulace otáček, díky které 

nedochází k trhavým pohybům, možnost regulování převodového poměru za chodu a také 

poměrně tichý chod. 

Mezi nevýhody lze zařadit potřebu přítlačných sil, bez kterých by nebyl schopen 

variátor fungovat správně. Kvůli přítlačným silám se musí zařízení dostatečně dimenzovat, 
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z důvodu většího namáhání hřídelí, ložisek a dalších strojních součástí. Nezanedbatelnou 

nevýhodou je i skutečnost, že v případě nedosažení nutných přítlačných sil může dojít 

k prokluzu a vlivem prokluzu k přerušení toku výkonu a změně převodového poměru. 

 

Významnou charakteristikou každého variátoru je tzv. regulační rozsah: 

ϕ =
𝜔2 𝑚𝑎𝑥

𝜔2 𝑚𝑖𝑛
   (2)  

 

Regulační rozsah je dán podílem maximální možné úhlové rychlosti hnané hřídele a 

minimální možné úhlové rychlosti hnací hřídele. 

Ačkoliv se názvem variátor označují pouze převodovky, u kterých je přenos výkonu 

zajištěn mechanicky, existují ještě další možnosti plynule měnitelného převodového 

poměru. Pomocí hydrodynamického měniče nebo elektrického přenosu výkonu. [5] 

 

Nejčastější oblasti využití variátorů [6]: 

• Strojní zařízení 

• Automobily  

• Skútry a motocykly 

 

Variátory tedy můžeme rozdělit na základě konstrukce: 

• Párová kuželová kola 

• Protilehlá kuželová kola 

• Talířovitá konstrukce 

• Sférická konstrukce (variátor se souosými hřídeli) 

• Planetové CVT a IVT 

 

5.1. Párová kuželová kola 

Princip párových kol spočívá v přenosu výkonu pomocí řemene, podobně jako tomu 

je u klasického klínového řemene. Rozdíl oproti klínové řemenici je, že „řemenice“ nemá 

stálý geometrický tvar. Tvořena je párem kuželových kol, které mohou měnit axiální 

vzdálenost vůči sobě. Proto se může řemen pohybovat po různých obvodech a díky tomu 

měnit převodový poměr. Při změně axiální vzdálenosti kuželových kol na vstupu musí dojít 

ke stejné změně, ale v opačném smyslu na výstupu, aby nedošlo k přetěžování řemene a 

následnému přetržení. Na Obr. 15 je znázorněno schéma variátoru s párovými kuželovými 

koly, včetně vyznačeného rozsahu poloměrů, v jakém se řemen může pohybovat. [6] 

Pro zajištění přenosu většího výkonu jsou k sobě párová kuželová kola přitlačována 

potřebnou silou. 
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Obr. 15.: Schéma variátoru s párovými kuželovými koly [7] 

 

Na následujícím Obr. 16 je uvedena převodovka Multironic z vozidla Audi s 

variátorem s párovými kuželovými koly, který se běžně používá v mnoho automobilech 

předních světových výrobců jako je např. Audi, Mitsubishi, Subaru, Volvo, Nissan a další 

známé značky. Variátor se však většinou používá do automobilů s nižším výkonem motorů. 

Jeden z důvodů je, že není uzpůsoben na velkou převodovou kapacitu. Nevýhodou tohoto 

provedení je nižší životnost než u konvenčních automatických převodovek a v případě, že 

dojde k poruše variátoru, jsou opravy poměrně nákladné. Při rozjezdu vozidla se většinou 

udržují otáčky na stejné úrovni, a dochází jen ke změně převodového poměru. Tento jev 

může připomínat prokluzující spojku.   

 

 
Obr. 16.: Převodovka-Audi Multitronic [8] 

 

Z Obr. 16 je patrné, že k přenosu výkonu mezi párovými kuželovými koly dochází 

pomocí speciálního prvku a tím může být buď řemen či řetěz speciální konstrukce. Řemeny 
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jsou zpravidla namáhány na tah. Bývají podobné konstrukce klasickým klínovým řemenům 

s tím rozdílem, že mají na vnitřní (někdy i na vnější) straně řemenu drážky. Drážky slouží 

k lepší ohebnosti, díky které může řemen správně fungovat i na menších průměrech. Tato 

přizpůsobivost pomáhá k větším převodovým rozsahům variátoru. Na Obr. 17 je řez 

řemenem variátoru, který má vnitřní i vnější drážky pro lepší ohebnost. Řemen se skládá z 

vnějšího drážkovaného povrchu, speciální adhezní pryže, uhlíkových tahových vláken 

(kord), pryže s aramidovým vláknem a vnitřní vrstvy drážkovaného povrchu. Řemeny se 

používají nejčastěji ve variátorech motocyklů.  

 

 
Obr. 17.: Variátorový řemen [9] 

 

Další druh řemene pro přenos výkonu mezi párovými kuželovými koly je speciální 

druh kovového řemene v anglické literatuře označován jako metal V-belt CVT (kovový 

klínový řemen). Tento řemen je zvláštní svou konstrukcí a také způsobem přenosu výkonu, 

kdy k přenosu dochází tlakem, nikoliv tahem jako u běžných řemenů. Konstrukce kovového 

klínového řemenu je na Obr. 18, skládá se pásových prvků a kovových destiček. 

 

Obr. 18.: Kovový klínový řemen variátoru [10] 

 

V případě variátoru s řetězem se výkon přenáší tahem. Konstrukce řetězu na Obr. 19 

je oproti řemenu rozdílná. Skládá se z posuvně uložených lamel, které zapadají do drážek 

na plochách protilehlých kuželů. Tato varianta je účinnější, dosahuje až 97% a může 
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přenášet výkony až 100kW. Během vstupování a opouštění lamel drážek vznikají rázy, proto 

je tato varianta hlučnější oproti řemenu. [11] 

 

Obr. 19.: Řetěz variátoru [10] 

 

Konstrukce variátoru s párovými kuželovými koly obsahuje ještě jeden důležitý prvek 

zajišťující synchronizování pohybu protilehlých kuželů. Tento proces je velice důležitý 

z hlediska funkčnosti variátoru. Zajišťuje, aby řemen či řetěz byl stále dostatečně 

přitlačovaný na kužely během provozu a zamezilo se prokluzu. Synchronizace může být 

zajištěna více způsoby: mechanicky, hydraulicky a někdy i pneumaticky. 

 

5.2. Protilehlá kuželová kola 

Tento princip variátoru využívá dvou rotujících kuželů, které jsou uloženy zrcadlově 

ve dvou osách v jedné rovině. Přenos kroutícího momentu může být zajištěn více způsoby. 

Jedním z možných způsobů je využití řemenu opásaným přes obě kuželová kola.  Pomocí 

vodících saní umístěných mezi kužely je umožněn přesun řemene po kuželových kolech 

v axiálním směru a také jeho aretace v požadované poloze. V případě, kdy řemen bude 

v levé krajní poloze, bude převodový poměr největší, naopak když bude v krajní pravé 

poloze, bude převod nejnižší. Tento způsob je uveden na Obr. 20. 

 

 
Obr. 20.: Protilehlá kuželová kola opásána řemenem [6] 

 

Dalším způsobem je vložení valivého elementu mezi protilehlá kuželová kola. Valivý 

element bývá z materiálu s vyšším součinitelem tření. U této varianty zobrazené na Obr. 21 
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dochází k přenosu kroutícího momentu pomocí vloženého valivého elementu.  

Ten je uložen na samostatné hřídeli a při posouvání po hřídeli v axiálním směru, dochází ke 

změně převodového poměru. Mezi uspořádáním na Obr. 20 a na Obr. 21 není žádný rozdíl, 

protože kvůli vloženému valivému elementu se obě kuželová kola točí v témže smyslu. 

 

 
Obr. 21.: Protilehlá kuželová kola s valivým elementem [12] 

 

Existují také provedení, kdy variátor tvoří pouze jedno kuželové kolo a valivý element 

umístěný na hřídeli. Kuželové kolo slouží jako hnací člen a valivý element spolu  

s drážkovanou hřídelí jako člen hnaný. Toto uspořádání je vidět na Obr. 22.  

 
Obr. 22.: Uspořádání s jedním kuželovým kolem [6] 

 

Příklad variátoru používaného dříve v historii je uveden na Obr. 23. Konstrukce je 

téměř stejná jako u variátorů na Obr. 20 a Obr. 21, ale u tohoto provedení je použit 

k přenosu kroutícího momentu kožený pás. Ten se posouvá v axiálním směru mezi 
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kuželovými koly a zajišťuje kontakt mezi koly. Kožený proto, že v historii se tento materiál 

používal běžně i také díky své schopnosti zvýšit součinitel tření.  

 

 
Obr. 23.: Protilehlá kuželová kola s koženým pásem místo valivého elementu [13] 

 

5.3. Talířová konstrukce 

Jedná se o další základní typ jednoduchého variátoru, kdy uspořádání hřídelí je 

různoběžné pod úhlem 90°. Třecí kolečko, které se pohybuje po talířovém kole, je posuvně 

uloženo na drážkované hřídeli. Funguje jako hnací člen a je v silovém styku s talířovým 

kolem. Třecí poloměr hnacího kolečka zůstává konstantní, nicméně pohybem kolečka po 

talířovém kole se mění třecí poloměr na talířovém kole. Za výhodné se považuje, když 

minimální otáčky talířového kola jsou menší než otáčky hnacího kolečka a maximální možné 

otáčky talířového kola zase větší. Tedy vztahem ω2 min < ω1 < ω2 max .  

Variátor je poté schopný pracovat nejdříve jako multiplikátor a v případě pohybu po 

talířovém kole na větším třecím poloměru, než je R1 jako reduktor.  

Výše popsaná konstrukce a průběhy otáček a obvodových sil, v závislosti na poloze 

kolečka je názorně vidět na Obr. 24. 
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Obr. 24.: Variátor s talířovým kolem [12] 

 

Další možná konstrukce variátoru je pomocí dvou talířových kol na Obr. 25. K přenosu 

dochází opět pomocí vloženého kolečka. Tato konstrukce s rovnoběžně uloženými hřídeli, 

které neleží na stejné ose umožňuje nejen měnit plynule převodový poměr, ale také měnit 

směr otáčení výstupní hřídele. V případě, že se třecí kolečko nachází v poloze mezi osami 

hřídelí je smysl otáčení stejný jak na vstupní, tak na výstupní hřídeli označeno zeleně. 

V momentu, kdy se třecí kolečko dostane do polohy pod osu vstupní hřídele, dochází ke 

změně smyslu otáčení na výstupní hřídeli. Tento stav je označen na Obr. 25 červeně. 

 
Obr. 25.: Variátor se dvěma talířovými koly [6] 
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5.4. Sférická konstrukce 

Variátor sférické konstrukce neboli se souosými hřídeli, patří mezi konstrukčně 

složitější součásti. Konstrukce je složena ze dvou tvarově stejných kotoučů, které jsou 

upevněné zrcadlově na hnané a hnací hřídeli. Mezi kotouči jsou silově svírány vložené 

mezičleny, které jsou uložené ve statorové části převodu. S těmito mezičleny je možné 

výkyvně manipulovat. Na Obr. 26 je schéma variátoru se dvěma třecími kotouči kruhově 

vydutého (toroidního) profilu označené poz.1 a 2. Mezi nimi jsou svírána dvě kyvně uložena 

mezikola označena poz.3. Výkyv kol zajišťuje změnu převodového poměru, protože dochází 

ke změně třecích poloměrů na hnaném a hnacím kotouči.  

Úhel γ označuje vychýlení kol ze základní polohy. Hnací a hnaná hřídel kvůli vloženým 

mezikolům mají opačný smysl otáčení. Regulační rozsah tohoto provedení závisí na krajních 

hodnotách výkyvu. Převodový poměr se určuje pomocí poměru hodnot poloměrů R2 a R1. 

Přítlačnou sílu zde vyvozuje samoregulační kuličkové zařízení označené poz.4 na  

Obr. 26. Kuličky jsou rozloženy v klínových drážkách mezi nákružkem hřídele a volným 

nábojem třecího kotouče. Poté rozklad sil na nakloněné rovině zajišťuje při přenosu hnacího 

momentu produkování přítlačné síly Q. 

 

Obr. 26.: Sférický variátor se dvěma třecími kotouči [12] 

 

Jedním z předních výrobců sférického neboli toroidního variátoru je firma Torotrak, 

která v roce 2009 přišla na trh s novou generací toroidních variátorů. Ukázka toroidního 

variátoru je na Obr. 27. Nová generace má údajně zlepšit účinnost, zvýšit přenášený výkon 

a také snížit emise CO2 v případě použití pro spalovací motory. Tento druh variátorů je 

možný použít i pro další strojní zařízení jako jsou kompresory, turbodmychadla, alternátory 

a další.   
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Obr. 27.: Toroidní variátor od firmy Torotrak [14] 

 

5.5. Planetové CVT a IVT 

Planetový variátor je kombinací variátoru s protilehlými kuželovými koly a planetové 

převodovky. Tento návrh je ve fázi realizace patentu – Planetový spojitě měnitelný převod, 

proto je v rámci této diplomové práce navrženo testovací zařízení k možnosti testování 

třecích dvojic tohoto typu variátoru. Označení CVT bylo již zmíněno výše v práci. Zkratka 

IVT pochází z anglického Infinitely Variable Transmission což znamená neomezený převodový 

rozsah. 

5.5.1. Planetový variátor (CVT) 

 
Obr. 28.: Planetový CVT podle PV 2003-2009 [15] 
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Popis konstrukce: 

Tuhé frikční členy jsou uspořádány jako planetové soukolí, přičemž neozubené 

satelity 4 odpovídají tvaru dvojitých komolých kuželů. Hřídele těchto dvojkuželů 4 jsou do 

skříně 9 namontovány prostřednictvím kyvných ramen. Dvojkužele 4 jsou zvnějšku 

v kontaktu s dvojicí symetricky umístěných věnců 3, které jsou axiálně posuvné a spojené 

prostřednictvím bubnu 8 s výstupní hřídelí 2. Obdobně jsou zevnitř dvojkužele 4 v záběru 

s dvojicí kladek 5 navzájem protisměrně posuvných na vstupní hřídeli 1. 

Obě kladky 5 jsou složeny ze tří kotoučů. Kotouč umístěný uprostřed 7 je upevněn na 

náboj kladky. Kotouče umístěné na krajích 6 jsou vzájemně propojeny ozubeným 

diferenciálem, který vyrovnává různé převodové poměry kotoučů 6. Stejně jsou provedeny 

věnce 3. 

Velikost přítlaku třecích členů řídí regulační systém v závislosti na přenášeném 

momentu a rovněž v odstředivých válečcích kompenzuje tlak vyvíjený vlivem odstředivé 

síly. Z důvodu potřeby rovnoběžného posuvu věnců i při nestejných pasivních odporech je 

zajišťováno individuální plnění válečků pomocí paralelních pístových čerpadel. Hydraulicky 

ovládána je i změna převodu, které je docíleno vzájemným posuvem kladek proti sobě 

a opačně orientovaným posuvem věnců rovněž proti sobě. [16] 

 

5.5.2. Planetový variátor (IVT) 

 

Obr. 29.: Schéma mechanicky regulovaného IVT [15] 

 

Popis funkce mechanismu měnící převodový poměr: 

V případě, kdy servomotor označený T (Servomotor T for transmission varying) 

pootočí ozubeným kolem 1, satelit 2 se odvalí uvnitř korunového kola 3 a pootočí 

centrálním kolem 4. Centrální kolo 4 se pootočí vůči sousednímu centrálnímu kolu 5, které 
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je spojené se vstupní hřídelí (Input). Ta je umístěna uvnitř dutých hřídelí a propojena  

s centrálním kolem 4.  Vzájemné natočení těchto hřídelí zapříčiní natočení kola 6 a tím  

i k natočení závitové tyče s pravým a levým závitem. Pootočení závitové tyče umožní axiální 

posuv kladek 7 a 8. Podobným způsobem se nastavuje vzdálenost věnců 9 a 10.  

 

Popis regulace přítlaku: 

Při změně převodu se posouvají kladky 7 a 8 v axiálním směru proti věncům, ale při 

změně přítlaku se kladka a věnec posouvají souhlasně. Tento pohyb je zajištěn pomocí 

diferenciálu s unašečem 11. Ten je poháněn servomotorem P (Servomotor P for pressure 

control) pomocí šnekového převodu (Worm gearing). [16] 
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6. Návrh standu 

Stand musí být připravený pro testování více veličin a parametrů, jako je maximální 

Hertzův tlak (získaný pomocí přítlačných sil), velikost ztrát, velikost prokluzu, součinitel 

tření mezi třecími koly a teploty během provozu. Při návrhu standu byl brán zřetel na výše 

uvedené požadavky testování, avšak v rámci této diplomové práce dojde prozatím ke 

snímání prokluzu, testování součinitele tření, snímání maximální přenositelné kroutící 

momenty a kontrole teplot během provozu. 

 
Obr. 30.: Schéma návrhu standu 

 

Pro návrh zkušebního standu byl zvolen elektricky uzavřený zatěžovací okruh, který 

pomocí dvojice frekvenčních měničů ovládá hnací a hnaný asynchronní elektromotor. 

Tento typ elektromotoru se pro danou aplikaci běžně používá. Pro pohon byl vybrán typ 

4-pólový. Na základě této informace lze očekávat na vstupní hřídeli otáčky okolo  

1460 ot/min.  Schéma návrhu standu je uvedeno na Obr. 30. Červené šipky symbolizují 

pohyb součástí, díky kterému se bude měnit převodový poměr standu.   

Přenos kroutícího momentu mezi třecími koly je závislý na přítlačné (normálové) síle 

a součiniteli tření. Třecí kola musí být uložena v olejové lázni, aby nedocházelo k zadírání, 

proto bude předpokládaná hodnota součinitele tření f = (0,04 ÷ 0,15). Velikost normálové 

síly je limitována Hertzovým tlakem v místě kontaktu.  Pro účely testování bude uvažováno 

(500 ÷ 2 000) MPa. Maximální vrcholový úhel kuželu na vstupní hřídeli byl zvolen 2α= 60°  

a minimální průměr kuželu d1= 80 mm. Průměr disku (na výstupní hřídeli) je Da= 250 mm. 

Bylo rozhodováno mezi dvěma možnými tvary třecích kol. První možností bylo 

ponechat dotýkající se součásti jako dva kužely. Výhodou je dosažení vyšší normálové síly 

při stejném Hertzově tlaku. Nevýhodou jsou však rozdílné obvodové rychlosti podél kužele 
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a tím vznikající skluz. Tento jev je ověřen výpočtem níže v kapitole teorie skluzu. Druhou 

možností bylo na větším kuželovém kole (disku) vytvořit bombírovaný povrch. Tím dojde 

ke snížení velikosti skluzu, ale také k poklesu maximální dosažitelné normálové síly, proto 

i přenášeného kroutícího momentu. Na základě analýz dosažitelných normálových sil při 

různých hodnotách Hertzových tlaků byla zvolena maximální hodnota normálové síly  

FN = 6500 N. Porovnání variant kužel-kužel a kužel-bombírung je zobrazeno na Obr. 31. 

 

 
Obr. 31.: Porovnání normálové síly v závislosti na Hertzově tlaku 

 

Na základě porovnávací Tab. 2 byl zvolen jako pohon 4-pólový asynchronní 

elektromotor s označením 1LE1001-1BB23 od firmy SIEMENS s výkonem Pvstup= 4kW a 

momentem Mvstup= 26 Nm se jmenovitými otáčkami nvstup= 1460 ot/min. Podle rozsahu 

převodového poměru pro zvolenou geometrii byl zvolen jako brzdný motor 6-pólový 

asynchronní elektromotor se značením 1LE1001-1DC23-4AB4 rovněž od firmy SIEMENS 

s výkonem Pvýstup= 7,5 kW. Jmenovitý moment motoru je Mvýstup= 73 Nm a jmenovité otáčky 

nvýstup= 980 ot/min. Z hlediska momentů lze dosáhnout momentu na výstupu až 80,6 Nm, 

což motor nesplňuje. Při výpočtech, ale nebylo uvažováno s účinností mechanismu. Ta je 

předpokládaná určitě nižší než 95%, proto je motor zvolený jako brzdný dostačující. 

 

Tab. 2.: Velikosti přenášených momentů 

 Součinitel tření  
[-] 

Normálová síla [N] Moment [Nm] 
Výkon 

[W] 

Minimální moment vstup  0,07 800 2,324 350,4509 

Maximální moment vstup  0,11 6 500 29,6725 4474,508 
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6.1. Návrhové výpočty 

6.1.1. Teorie skluzu 

Tento výpočet popisuje rozdíl obvodových rychlostí na kuželu a disku ve 

stejném místě. Z důvodu rozdílných obvodových rychlostí dochází ke skluzu mezi kuželem 

a diskem.  Tato teorie je ověřena výpočtem, který je založen na předpokladu, že v místě A 

bude stejná obvodová rychlost jak na kuželu, tak na disku. Pomocí goniometrických vzorců 

a rozměrů součástí byla dopočítána obvodová rychlost kuželu v místě B a obvodová 

rychlost disku v místě B. Poté budou tyto rychlosti porovnány. 

 
Obr. 32.: Teorie skluzu kužel – kužel(disk) 

 

Tab. 3.: Parametry kuželu a disku 

Úhle kuželu α= 30° 
Průměr disku v bodě A Da= 250 mm 

Průměr na počátku kuželu d1= 80 mm 

Šířka kuželu l= 50 mm 

Šířka disku b= 3,5 mm 
Poloha disku na kuželu x= (1,75 ; 48,25) 
Otáčky kuželu nk= 1460 ot/min 

 

Průměr kuželu da v poloze X: 

𝑑𝑎 = 𝑑1 + 2 ∙ (tg(𝛼) ⋅ 𝑥)   (3)  

Průměr kuželu db v poloze X: 

𝑑𝑏 = 𝑑𝑎 − 2 ∙ (𝑡𝑔(𝛼) ⋅ 𝑏) (4)  
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Průměr disku Db: 

𝐷𝑏 = 𝐷𝑎 − 2 ⋅ (tg(𝛼) ⋅ 𝑏) (5)  

Převodový poměr v místě A: 

𝑖ⅆ𝑘 =
𝐷𝑎

𝑑𝑎
 (6)  

Otáčky disku nd: 

𝑛ⅆ =
𝑛𝑘

𝑖ⅆ𝑘
 (7)  

Výpočet obvodové rychlosti na kuželu: 

• V bodě A 

𝑣𝐴𝑘 = 𝑛𝑘 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑑𝑎 (8)  

• V bodě B 

𝑣𝐵𝑘 = 𝑛𝑘 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑑𝑏 (9)  

Výpočet obvodové rychlosti na disku: 

• V bodě A 

𝑣𝐴ⅆ = 𝑛ⅆ ⋅ 𝜋 ⋅ 𝐷𝑎 (10)  

• V bodě B 

𝑣𝐵ⅆ = 𝑛ⅆ ⋅ 𝜋 ⋅ 𝐷𝑏 (11)  

Rozdíl obvodových rychlostí v místě B 

𝛥𝐵 = 𝑣𝐵ⅆ − 𝑣𝐵𝑘 (12)  

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty obvodových rychlostí 

v závislosti na poloze disku na kuželu, tato poloha je popsána souřadnicí X. Hodnoty 

obvodových rychlostí byly spočítány na základě výše uvedených vztahů.  

 

Tab. 4.: Hodnoty obvodových rychlostí v případě kontaktu kužel-kužel 

x ⟨1,75 ; 48,25⟩  vAk [m/s] vBk [m/s] vAd [m/s] vBd [m/s] ΔB [m/s] 

1,75  6,425 6,116 6,425 6,321 0,205 

5  6,711 6,403 6,711 6,603 0,2 

10  7,153 6,844 7,153 7,037 0,193 

15  7,594 7,285 7,594 7,471 0,186 

20  8,036 7,727 8,036 7,906 0,179 

25  8,477 8,168 8,477 8,34 0,172 

30  8,918 8,609 8,918 8,774 0,165 

35  9,36 9,051 9,36 9,208 0,157 

40  9,801 9,492 9,801 9,643 0,151 

45  10,242 9,933 10,242 10,077 0,144 

48,25  10,529 10,22 10,529 10,359 0,139 
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Na základě vypočtených hodnot v Tab. 4 byl zhotoven graf uvedený na Obr. 33. 

Z tabulky a grafu je patrné, že obvodová rychlost je závislá nejen na geometrii kuželů, ale 

také na poloze x, která udává poloho disku na kuželu od jeho čela. Rovněž je patrné, že 

rozdíl obvodové rychlosti se zmenšuje v případě, kdy se pohybuje disk po větším průměru. 

 

 

Obr. 33.: Graf závislosti obvodové rychlosti na poloze disku 

 

6.1.2. Statická kontrola hřídelí 

Reakční síly v uložení byly vypočtené zvlášť pro rovinu tečných a rovinu radiálních sil 

podobně jako tomu bývá při výpočtu u ozubených kol. Dle zadání byly určeny maximální 

hodnoty sil, pro které jsou všechny součásti testovacího standu dimenzovány. Testovací 

stand byl částečně naddimenzován, ačkoliv výše byla jako maximální normálová síla 

uvedena FN= 6 500 N. Dále ve výpočtech je uvažováno, že radiální složka síly v místě 

kontaktu odpovídá její velikosti FR21= FR12= 6 500 N a axiální složka síly FA21= FA12= 3 753 N. 
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Obr. 34.: Rozložení sil v rovině radiálních, axiálních a tečných sil 

 

 

Obr. 35.: Uvolnění v rovině radiálních, axiálních a tečných sil 

 

Rovnice rovnováhy – vstupní hřídel 

Tab. 5.: Parametry – vstupní hřídel 

l1= 51,494 mm 

l2= 24,253 mm 

FR21= 6 500 N 

FA21= 3 753 N 

r= 68,8675 mm 

Ft21= 715 N 
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Rovina radiálních a axiálních sil: 

𝑀𝐴:    𝑅𝐵 ⋅ 𝑙1 − 𝐹𝑅21(𝑙1 + 𝑙2) + 𝐹𝐴21 ⋅ 𝑟 = 0 (13)  

𝑅𝐵 =
𝐹𝑅21(𝑙1 + 𝑙2) + 𝐹𝐴21 ⋅ 𝑟

𝑙1
 (14)  

𝑦:    − 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝐹𝑅21 = 0 (15)  

𝑅𝐴 = 𝐹𝑅21 − 𝑅𝐵 (16)  

Rovina tečných sil: 

𝑀𝐴:    𝑅𝐵𝑡 ⋅ 𝑙1 − 𝐹𝑡21(𝑙1 + 𝑙2) = 0 (17)  

𝑅𝐵𝑡 =
𝐹𝑡21(𝑙1 + 𝑙2)

𝑙1
 (18)  

𝑦:    − 𝑅𝐴𝑡 + 𝑅𝐵𝑡 − 𝐹𝑡21 = 0 (19)  

𝑅𝐴𝑡 = 𝑅𝐵𝑡 − 𝐹𝑡21 (20)  

Celková reakční síla působící v podpoře A a B:  

𝐴 = √𝑅𝐴
2 + 𝑅𝐴𝑡

2  (21)  

𝐵 = √𝑅𝐵
2 + 𝑅𝐵𝑡

2  (22)  

 

Rovnice rovnováhy – výstupní hřídel 

Tab. 6.: Parametry – výstupní hřídel 

l3= 19 mm 

l4= 122,5 mm 

FR12= 6 500 N 

FA12= 3 753 N 

R= 125 mm 

Ft12= 715 N 

 

Rovina radiálních a axiálních sil: 

𝑀𝐶 :    𝐹𝑅12 ⋅ 𝑙3 + 𝐹𝐷 ⋅ 𝑅 − 𝑅𝐶(𝑙3 + 𝑙4) = 0 (23)  

𝑅𝐶 =
𝐹𝑅12 ⋅ 𝑙3 + 𝐹𝐴12 ⋅ 𝑅

(𝑙3 + 𝑙4)
 (24)  

𝑦:    𝑅𝐷 + 𝐹𝑅12 − 𝑅𝐶 = 0 (25)  

𝑅𝐷 = 𝑅𝐶 − 𝐹𝑅12 (26)  

 

Rovina tečných sil 

𝑀𝐶:    𝐹𝑡12 ⋅ 𝑙3 − 𝑅𝐶𝑡(𝑙3 + 𝑙4) = 0 (27)  

𝑅𝐶 =
𝐹𝑡12 ⋅ 𝑙3

(𝑙3 + 𝑙4)
 (28)  

𝑦:   − 𝑅𝐷𝑡 + 𝐹𝑡12 − 𝑅𝐶𝑡 = 0 (29)  
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𝑅𝐷𝑡 = 𝐹𝑡12 − 𝑅𝐶𝑡 (30)  

Celková reakční síla působící v podpoře C a D:  

𝐶 = √𝑅𝐶
2 + 𝑅𝐶𝑡

2  (31)  

𝐷 = √𝑅𝐷
2 + 𝑅𝐷𝑡

2  (32)  

 

Pro následné dimenzování hřídelí, ložisek a dalších součástí bylo potřeba brát v potaz 

možný pohyb disku po kuželu. Změnou polohy docházelo ke změně parametrů délek (l2, l3, 

l4) a průměru (r) na kuželu, po kterém se disk odvaluje (viz Obr. 34). Změnou těchto 

parametrů dochází ke změně momentů, které namáhají hřídele. Rovněž dochází ke 

změnám reakčních sil v uložení. Pro dostatečné dimenzování součástí byly zhotoveny 

výpočty pro dvě extrémní polohy, které jsou zobrazeny na Obr. 36. Jedná se o polohu „1“, 

kdy se disk nachází na největším průměru kuželu značeném r a rovněž je nejkratší rameno 

l2. V této poloze je docíleno nejmenšího převodového poměru testovacího standu. Druhý 

extrém nastává v případě, že disk se nachází v poloze „2“. V této poloze je disk na 

nejmenším průměru kuželu r, čímž dosahuje rameno l2 nejvyšší hodnoty a zároveň je 

docíleno největšího převodového poměru standu. 

Níže zmíněná Tab. 7 uvádí velikosti reakčních sil v podporách A, B, C a D. V těchto 

výsledcích je zohledněna proměnná poloha disku na kuželu a v závislosti na ní měnící se 

reakční síly. Pro výpočet reakčních sil byly použity vztahy uvedené výše a parametry 

uvedené v Tab. 8, Tab. 9, Tab. 10 a Tab. 11. 

 

Tab. 7.: Hodnoty reakčních sil v podporách 

 Poloha 1 Poloha 2 

Vstupní hřídel   

A 1 986,6 N 5 950,1 N 

B 4 662,4 N 12 484,4 N 

Výstupní hřídel   

C 4 189,3 N 6 332,9 N 

D 2 393,3 N 422,4 N 

 

Ve výše uvedené Tab. 7 jsou označeny maximální hodnoty reakčních sil, kterých může 

být dosaženo. Pro tyto hodnoty budou dimenzovány ložiska a další členy dále v práci. 

Z výsledků je patrné, že k největšímu zatížení od reakčních sil dochází u obou hřídelí 

v případě, kdy je disk v poloze „2“. To znamená, že se nachází na nejmenším průměru 

kuželu.  
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Výpočet převodového poměru pro polohu „1“ 

𝑖1 ⅆ𝑘 =
𝑅

𝑟1
=

125

48,816
= 2,56 (33)  

Výpočet převodového poměru pro polohu „2“ 

𝑖2 ⅆ𝑘 =
𝑅

𝑟2
=

125

40,62
= 3,077 (34)  

 

  

Obr. 36.: Poloha disku na kuželu 

Následně proběhla pomocí CAD softwaru Autodesk Inventor Professional 2019 

analýza hřídelí, pro zjištění polohy, a velikosti maximálního ohybového momentu Momax. 

Tato jednoduchá analýza také pomohla k výpočtu průběhu ohybového momentu. Získaná 

data byla potřebná pro prvotní návrh hřídelí. Analýza byla provedena jak pro vstupní, tak 

pro výstupní hřídel, a to v poloze „1“ a poloze „2“. Dále v práci bude zhotovena přesnější 

MKP analýza hřídelí pomocí SW Abaqus. 

V následující části jsou vidět na Obr. 37, Obr. 39, Obr. 41 a Obr. 43 zjednodušené 

hřídele pro účel analýzy. Na Obr. 38, Obr. 40, Obr. 42 a Obr. 44 jsou zobrazeny průběhy 

ohybových momentů. Poté byla provedena statická kontrola hřídelí v polohách, kde bylo 

na vstupní a výstupní hřídeli dosaženo největšího ohybového momentu Momax.  
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Parametry pro polohu „1“ 

Tab. 8.: Parametry pro vstupní hřídel v poloze „1" 

Vstupní hřídel 

FR12= 6 500 N 

FA12= 3 753 N 

Ft12= 715 N 

l1= 51,494 mm 

l2= 24,253 mm 

r1= 48,816 mm 

 

Obr. 37.: Vstupní hřídel poloha „1" - SW Inventor 

 

Průběh ohybového momentu vstupní hřídele v poloze „1“ 

 

Obr. 38.: Průběh ohybového momentu vstupní hřídele v poloze „1" 

 

Tab. 9.: Parametry pro výstupní hřídel v poloze „1" 

Výstupní hřídel 

FR21= 6 500 N 

FA21= 3 753 N 

Ft21= 715 N 

l3= 19 mm 

l4= 122,5 mm 

R= 125 mm 
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Obr. 39.: Výstupní hřídel poloha „1" - SW Inventor 

 

Průběh ohybového momentu výstupní hřídele v poloze „1“ 

 
Obr. 40.: Průběh ohybového momentu výstupní hřídele v poloze „1" 

Ve výše zobrazeném grafu průběhu ohybového momentu na Obr. 40 je patrné, že 

v poloze „1“ dochází k největšímu ohybovému momentu na výstupní hřídeli, proto bude 

provedena kontrola pro tento stav. 

 

Modul průřezu v ohybu v místě působení Momax: 

𝑊𝑜 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣ý𝑠𝑡

3

32
=

𝜋 ∙ 423

32
= 7 273,6 𝑚𝑚3 (35)  

 

Modul průřezu v krutu v místě působení Momax: 

𝑊𝑘 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣ý𝑠𝑡

3

16
=

𝜋 ∙ 423

16
= 14 547,1 𝑚𝑚3 (36)  

 

Napětí v ohybu: 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
=

518,346 ∙ 1000

7 273,6
= 71,3 𝑁𝑚𝑚−2 (37)  
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Kroutící moment od tečné síly: 

𝑀𝑘𝑣ý𝑠𝑡 = 𝐹𝑡12 ∙ 𝑅1 = 715 ∙ 125 = 89 375 𝑁𝑚𝑚 (38)  

 

Napětí v krutu: 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘𝑣ý𝑠𝑡

𝑊𝑘
=

89 375

14 547,1
= 6,1 𝑁𝑚𝑚−2 (39)  

 

Redukované napětí podle hypotézy HMH (α = √3): 

𝜎𝑟𝑒ⅆ = √𝜎𝑜
2 + (𝛼 ∙ 𝜏𝑘)2 = √71,32 + (√3 ∙ 6,1)2 = 72,1 𝑁𝑚𝑚−2 (40)  

 

Výsledná bezpečnost (materiál 14 220 => Re = 600 Nmm-2): 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒ⅆ
=

600

72,1
= 8,3 (41)  

 

Výsledná bezpečnost je dostatečně velká. Konstrukční návrh vyhovuje. 

 

 

Parametry pro polohu „2“ 

Tab. 10.: Parametry pro vstupní hřídel v poloze „2" 

Vstupní hřídel 

FR12= 6 500 N 

FA12= 3 753 N 

Ft12= 715 N 

l1= 51,494 mm 

l2= 70,753 mm 

r2= 40,62 mm 

 

 
Obr. 41.: Vstupní hřídel poloha „2" - SW Inventor 

 

Průběh ohybového momentu vstupní hřídele v poloze „2“ 
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Obr. 42.: Průběh ohybového momentu vstupní hřídele v poloze „2" 

Z následujícího zobrazení průběhu ohybového momentu na Obr. 42 je patrné, že 

v poloze „2“ dochází k největšímu ohybovému momentu na vstupní hřídeli, proto bude 

provedena kontrola pro tento stav. 

 

Modul průřezu v ohybu v místě působení Momax: 

𝑊𝑜 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣𝑠𝑡

3

32
=

𝜋 ∙ 303

32
= 2 650,7 𝑚𝑚3 (42)  

 

Modul průřezu v krutu v místě působení Momax: 

𝑊𝑘 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣𝑠𝑡

3

16
=

𝜋 ∙ 303

16
= 5 301,4 𝑚𝑚3 (43)  

 

Napětí v ohybu: 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
=

311,719 ∙ 1000

2 650,7
= 117,6 𝑁𝑚𝑚−2 (44)  

 

Kroutící moment od tečné síly: 

𝑀𝑘𝑣𝑠𝑡 = 𝐹𝑡12 ∙ 𝑟2 = 715 ∙ 40,62 = 29 043,3 𝑁𝑚𝑚 (45)  

 

Napětí v krutu: 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘𝑣𝑠𝑡

𝑊𝑘
=

29 043,3

5 301,4
= 5,5 𝑁𝑚𝑚−2 (46)  

 

Redukované napětí podle hypotézy HMH (α = √3): 

𝜎𝑟𝑒ⅆ = √𝜎𝑜
2 + (𝛼 ∙ 𝜏𝑘)2 = √117,62 + (√3 ∙ 5,5)2 = 117,99 𝑁𝑚𝑚−2 (47)  
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Výsledná bezpečnost (materiál 14 220 => Re = 600 Nmm-2): 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒ⅆ
=

600

117,99
= 5,1 (48)  

 

Výsledná bezpečnost je dostatečně velká. Konstrukční návrh vyhovuje. 

 

Tab. 11.: Parametry pro výstupní hřídel v poloze „2" 

Výstupní hřídel 

FR21= 6 500 N 

FA21= 3 753 N 

Ft21= 715 N 

l3= 65,5 mm 

l4= 76 mm 

R2= 125 mm 

 

 

Obr. 43.: Výstupní hřídel poloha „2" - SW Inventor 

 

Průběh ohybového momentu výstupní hřídele v poloze „2“ 

 

 
Obr. 44.: Průběh ohybového momentu výstupní hřídele v poloze „2" 
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6.1.3. Návrh ložisek na vstupní hřídeli 

Pro uložení hřídele v ložiskovém domku byla zvolena kuželíková ložiska od SKF typu 

33206. Pro zajištění správné funkce ložisek je potřeba ověřit i minimální zatížení ložisek. 

V případě, že by nebylo minimálního zatížení dosaženo, bude nutné ložiska pro nižší zátěž 

vyměnit. 

Uložení ložisek bylo zvoleno zády k sobě neboli do „O“ viz Obr. 45. 

 
Obr. 45.: Uspořádání ložisek zády k sobě (do „O“) [17] 

 

Pomocí výpočtů byly zjištěny maximální hodnoty reakčních sil v podporách A a B. 

Těchto hodnot je dosaženo v případě kdy se disk nachází v poloze „2“ viz Obr. 36. A stand 

je nastavený na maximální zátěž. Hodnoty reakčních sil jsou uvedeny v Tab. 12. 

 

Tab. 12.: Parametry ložiska SKF 33206 [18] 

C= 79,7 kN Dynamická únosnost ložiska 

C0= 76,5 kN Statická únosnost ložiska 

Y= 1,7 [-] Výpočtový součinitel 

e= 0,35 [-] Výpočtový součinitel 

Y0= 0,9 [-] Výpočtový součinitel 

Ka=FA21= 3 753 N Vnější axiální síla 

FrA=B= 12 484,4 N Ve výpočtech výše uvedena jako reakční síla 
v podpoře B 

FrB=A= 5 950,1 N Ve výpočtech výše uvedena jako reakční síla 
v podpoře A 

nM= 1460 ot/min Otáčky motoru/kuželu 

 

Pro výpočet ložisek byl využit postup uvedený v katalogu výrobce viz Obr. 46. 
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Obr. 46.: Vzorce pro výpočet kuželíkového ložiska SKF [17] 

 

𝐹𝑟𝐴

𝑌𝐴
>

𝐹𝑟𝐵

𝑌𝐵
  =>   

12 484,4

1,7
>

5 950,1

1,7
 (49)  

7 343,8 > 3 500,1 → 𝑃𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑎  (50)  

Pomocí ověřovacího výpočtu bylo ověřeno, že se jedná o případ 2b. 

𝐾𝑎 ≥ 0,5 (
𝐹𝑟𝐴

𝑌𝐴
−

𝐹𝑟𝐵

𝑌𝐵
) 

 
(51)  

𝐾𝑎 ≥ 0,5 (
12 484,4

1,7
−

5 950,1

1,7
) 

 
(52)  

3 753 ≥ 1921,8 → 𝑃𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑎 (53)  

Přepočet sil: 

𝐹𝑎𝐵 =
0,5 ∙ 𝐹𝑟𝐵

𝑌𝐵
=

0,5 ∙ 5 950,1

1,7
= 1 750 𝑁 (54)  

𝐹𝑎𝐴 = 𝐹𝑎𝐵 + 𝐾𝑎 = 1 750 + 3 753 = 5 503 𝑁 (55)  

 

Výpočet ložiska v podpoře A (dle schéma SKF viz Obr. 45). 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
> ⅇ → 𝑃 = 0,4𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎𝐴 = 0,4 ∙ 12 484,4 + 1,7 ∙ 5 503 = 14 349𝑁 (56)  

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛𝑀
) = (

79 700

14 349
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 1 460
) (57)  

𝐿ℎ = 3 464 hod (58)  
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Výpočet ložiska v podpoře B (dle schéma SKF viz Obr. 45). 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
> ⅇ → 𝑃 = 𝐹𝑟𝐵 → 𝑃 = 5 950,1 N (59)  

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛𝑀
) = (

79 700

5 950,1
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 1 460
) (60)  

𝐿ℎ = 65 153 hod (61)  

Ověření minimálního zatížení ložiska: 

 
Obr. 47.: Minimální zatížení dle SKF [17] 

𝐹𝑟𝑚 = 0,017 ∙ 79 700 = 1 354,9 𝑁 (62)  

min(𝐹𝑟𝐴; 𝐹𝑟𝐵) = 5 950 𝑁 > 𝐹𝑟𝑚 → 𝑃𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑎 (63)  

Nahrazení kuželíkových ložisek jednořadými ložisky s kosoúhlým stykem 

V případě, že by došlo k nedosažení minimálního zatížení ložiska bylo by nutné ložisko 

vyměnit za méně únosné jednořadé ložisko s kosoúhlým stykem a přepočítat jeho 

životnost. Nicméně v rámci testování na standu se nepředpokládá, že by k takovému stavu 

mohlo dojít.  

 

6.1.4. Návrh ložisek na výstupní hřídeli 

Na výstupní hřídeli byla zvolena speciální ložiska. Konkrétní použitá ložiska nesou 

označení Válečkové ložisko RNU 305 ECP. Jedná se o vysoce únosné válečkové ložisko od 

výrobce SKF, které je určeno pro aplikace v průmyslových převodovkách. Zkratka RNU 

znamená, že ložisko je bez vnitřního kroužku a válečky se pohybují přímo po hřídeli. Výhoda 

tohoto ložiska je, že dokáže vyrovnávat axiální posuvy hřídele vzhledem k tělesu. [17] 
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Obr. 48.: Ložisko bez vnitřního kroužku [19] 

Opět pomocí výpočtů, byly zjištěny maximální hodnoty reakčních sil v podporách C a 

D. Těchto hodnot je dosaženo v případě kdy se disk nachází v poloze „2“ viz Obr. 36. Stand 

je nastaven na maximální zátěž. Hodnoty reakčních sil jsou uvedeny v Tab. 13. 

 

Tab. 13.: Parametry válečkového ložiska RNU 305 ECP [20] 

C= 28,6 kN Dynamická únosnost ložiska 

C0= 24,5 kN Statická únosnost ložiska 

Y= 0,6 [-] Součinitel axiálního zatížení 

e= 0,2 [-] Výpočtový součinitel 

kr= 0,15 [-] Součinitel minimálního zatížení 

nr= 12 000 ot/min Referenční otáčky 

D= 422,35 N Reakční síla v podpoře D 

C= 6 332,86 N Reakční síla v podpoře C 

nd= 490,8 ot/min Otáčky výstupní hřídele/disku 

 

Vzorce použité pro výpočet ložiska: 

 

Obr. 49.: Vzorce pro výpočet válečkového ložiska [17] 

 

Z důvodu použití válečkových ložisek bez vnitřního kroužku, nám nezachycují žádnou 

axiální sílu. Axiální síla je zachycena pomocí šroubového spoje v předepínacím 

mechanismu. 

Pro podporu C: 

𝑃 = 𝐶 = 6 332,8 𝑁 (64)  
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𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛ⅆ
) = (

28 600

6 332,86
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 490,8
) = 5 170 ℎ𝑜𝑑 (65)  

 

Pro podporu D:  

𝑃 = 𝐷 = 422,4 𝑁 (66)  

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛ⅆ
) = (

28 600

422,35
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 490,8
) = 59 692 ℎ𝑜𝑑 (67)  

 

Ověření minimálního zatížení ložiska: 

Tab. 14.: Parametry válečkového ložiska 

d= 35 mm Vnitřní průměr ložiska 

D= 62 mm Vnější průměr ložiska 

 

Střední průměr ložiska: 

𝑑𝑚 = 0,5 ∙ (𝑑 + 𝐷) = 0,5 ∙ (35 + 62) = 48,5 𝑚𝑚  (68)  

𝐹𝑟𝑚 = 𝑘𝑟 (6 +
4𝑛ⅆ

𝑛𝑟
) (

𝑑𝑚

100
)

2

 (69)  

𝐹𝑟𝑚 = 0,15 (6 +
4 ∙ 490,8

12 000
) (

48,5

100
)

2

= 0,217 𝑘𝑁 = 217 𝑁 (70)  

min(𝐶; 𝐷) = 422,35 𝑁 > 𝐹𝑟𝑚 → 𝑃𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑎 (71)  

 

6.1.5. Kontrola KM matice na otlačení 

Zvolená KM matice není použita dle normy, ale je vyrobená speciálně pro tuto 

aplikaci, aby maximálně posloužila účelu. Její rozměry pro požadovaný závit M48x2 jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 15.: Parametry závitu KM matice [21] 

dKM= 48 mm Jmenovitý průměr závitu 

d1= 45,835 mm Malý průměr závitu 

d2= 46,701 mm Střední průměr závitu 

pd= 150 MPa Dovolené napětí v tlaku 

AF21= 3 753 N Axiální síla  

 

KM matice není umístěna na běženém závitu, ale na závitu, který je vytvořen na 

drážkované hřídeli viz Obr. 50. Proto musela být přepočtena délka závitu pomocí 

následujícího vztahu. Tato matice zajišťuje polohu disku na hřídeli viz Obr. 57. 

 

Obr. 50.: Závit na drážkované hřídeli 

 

Tab. 16.: Údaje pro spočítání délky závitu 

s= 8 [mm] Šířka výběžku 

počet= 8 [-] Počet výběžků 

 

Délka závitu zachycující axiální sílu: 

𝑙 = 𝑠 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 = 8 ∙ 8 = 64 [𝑚𝑚] (72)  

Výpočet potřebného počtu závitů, aby nedošlo k otlačení: 

 

𝐻1 = (
𝑑 − 𝑑1

2
) = (

48 − 45,835

2
) = 1,083 [𝑚𝑚] (73)  

𝑧1 =
𝐹𝐴

𝑙 ∙ 𝐻1 ∙ 𝑝ⅆ
=

3 753

64 ∙ 1,083 ∙ 150
= 0,361 [– ] (74)  

Počet závitů je dostačující, u KM matice nedojde k otlačení. 
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6.1.6. Kontrola šroubu zajišťujícího axiální ložisko 

Tento kontrolní výpočet slouží ke zjištění správného utahovacího momentu šroubu, 

který zajišťuje axiální ložisko. Je důležité zajistit, aby nedošlo k povolení tohoto šroubu a 

k následné nekontrolovatelné demontáži spoje během provozu. Pro zajištění ložiska byl 

zvolen šroub M10x30. 

 

Tab. 17.: Parametry závitu M10 [21] 

d= 10 mm Jmenovitý rozměr závitu 

P= 1,5 mm Stoupání závitu 

d1= 8,376 mm Malý průměr závitu 

d2= 9,026 mm Střední průměr závitu 

d3= 8,16 mm Průměr jádra závitu 

 β= 30 °  

fz= 0,13 [-] Tření v závitu 

fM= 0,13 [-] Tření mezi šroubem a podložkou 

Fpa= 8 000 N Předepínací síla 

 

Úhel stoupání: 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑃

𝜋 ⋅ 𝑑2
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

1,5

𝜋 ⋅ 9,026
) = 3,02805728° (75)  

 

Úhel boku: 

𝛽𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔(𝛽) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝛾)) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔(30) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(3,02805728))

= 29,9653481° 
(76)  

 

Třecí úhel: 

𝜑′ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑓𝑧

𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛)
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

0,13

𝑐𝑜𝑠(29,9653481)
) = 8,53405487° (77)  

 

Tahové napětí: 

𝜎𝑡𝑠 =
𝐹𝑝𝑎

𝜋 ⋅ 𝑑3
2

4

=
8 000

𝜋 ⋅ 8,162

4

= 152,974 𝑁𝑚𝑚−2 
(78)  

 

Kroutící moment: 

𝑀𝑘š = 𝐹𝑝𝑎 ⋅
𝑑2

2
⋅ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑′) = 

= 8 000 ⋅
9,026

2
⋅ 𝑡𝑔(3,02805728 + 8,53405487) = 7 386,2 𝑁𝑚𝑚 

(79)  
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Modul průřezu v krutu: 

𝑊𝑘š =
𝜋 ⋅ 𝑑3

3

16
=

𝜋 ⋅ 8,163

16
= 106,684 𝑚𝑚3 (80)  

 

Smykové napětí: 

𝜏𝑡š =
𝑀𝑘š

𝑊𝑘š
=

7 386,2

106,684
= 69,234 𝑁𝑚𝑚−2 (81)  

 

Redukované napětí podle hypotézy τmax: 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎𝑡š
2 + (𝜏𝑚𝑎𝑥

2 ⋅ 𝜏𝑡š
2 ) = √152,9742 + (22 ⋅ 69,2342) = 

= 206,34 𝑁𝑚𝑚−2 

(82)  

Bezpečnost: 

𝑘 =
𝜎𝑘𝑡

𝜎𝑅𝐸𝐷
=

630

206,34
= 3,05 [−] (83)  

 

Třecí moment mezi šroubem a podložkou: 

𝑀𝑡𝑚 = 𝐹𝑝𝑎 ⋅ 𝑓𝑀 ⋅ 7 = 8 000 ⋅ 0,13 ⋅ 7 = 7 280 𝑁𝑚𝑚 (84)  

 

Utahovací moment: 

𝑀𝑘𝑘 = 𝑀𝑘š + 𝑀𝑡𝑚 = 7 386,2 + 7 280 = 14 666,21 𝑁𝑚𝑚 (85)  

 

6.1.7. Výpočet axiálního ložiska 

Axiální kuličkové ložisko typu 51106 od výrobce SKF se nachází v předepínacím 

mechanismu. Zobrazení přesného umístění tohoto ložiska je na Obr. 60. 

 

Tab. 18.: Parametry axiálního ložiska [19] 

C= 19 kN Dynamická únosnost ložiska 

C0= 43 kN Statická únosnost ložiska  

Pu= 1,6 kN Mezní únavové zatížení 

Am= 0,0096 [-] Součinitel minimálního zatížení 

nd= 470-805  ot/min Otáčky výstupní hřídele/disku  

 

Pro výpočet minimálního zatížení ložiska jsou voleny minimální otáčky, kterých může 

výstupní hřídel dosáhnout. Naopak pro výpočet životnosti ložiska je počítáno 

s maximálními možnými otáčkami po celou dobu provozu, což ložisko poměrně 

předimenzuje. 
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Minimální zatížení ložiska: 

𝐹𝑎𝑚 = 𝐴𝑚 ⋅ (
𝑛ⅆ

1000
)

2

= 0,0096 ⋅ (
470

1000
)

2

= 0,0021 𝑁 (86)  

Životnost ložiska: 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛2
) = (

19 000

3 753
)

3

∙ (
106

60 ∙ 805
) = 2 686,45 ℎ𝑜𝑑 (87)  

 

6.1.8. Kontrola stavěcího šroubu 

Stavěcí šroub slouží k přesnému polohování tělesa, v němž je uložena vstupní hřídel 

s kuželem. Tento šroub je dimenzován pro nejhorší možný případ. V případě, kdy by 

zachycoval veškerou radiální sílu působící na kužel. Nicméně v reálných podmínkách by 

tohoto stavu nemělo být dosaženo, protože těleso zajišťují další šrouby viz Obr. 58. 

Pro co nejlepší nastavení byl zvolen šroub se závitem s jemným stoupáním M12x1,25. 

 

Tab. 19.: Parametry závitu M12x1,25 [21] 

d= 12 mm Jmenovitý rozměr závitu 

d2= 11,188 mm Střední průměr závitu 

d3= 10,466 mm Průměr jádra závitu 

P= 1,25 mm Stoupání závitu 

Fs= 6500 N Maximální síla působící na šroub 

pd= 150 MPa Dovolené napětí v tlaku 

 

Plocha průřezu šroubu 

𝑆 =
𝜋 ⋅ 𝑑3

2

4
=

𝜋 ⋅ 10,4662

4
= 86,03 𝑚𝑚2 (88)  

 

Napětí v tlaku: 

𝜎𝑝 =
𝐹𝑠

𝑆
=

6 500

86,03
= 75,5 𝑁𝑚𝑚−2 (89)  

Tlak v závitu: 

𝐻1 = 0,5 ⋅ 𝑃 = 0,5 ⋅ 1,25 = 0,625 𝑚𝑚 (90)  

𝑚 = 3 ⋅ 𝑃 = 3 ⋅ 1,25 = 3,75 𝑚𝑚 (91)  

𝑝 =
𝐹𝑠 ⋅ 𝑃

𝜋 ⋅ 𝑑2 ⋅ 𝐻1 ⋅ 𝑚
=

6 500 ⋅ 1,25

𝜋 ⋅ 11,188 ⋅ 0,625 ⋅ 3,75
= 98,63 𝑀𝑃𝑎 

𝑝 < 𝑝ⅆ 

(92)  
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6.1.9. Kontrola těsného pera na vstupní hřídeli 

Pro přenos kroutícího momentu ze vstupní hřídele na kužel byl zvolen tvarový spoj 

pomocí těsného pera. Rozměry pera byly zvoleny 8e7x7x40 dle ČSN 02 2562. Dovolený tlak 

pro neposuvný ocelový náboj pd = 120 MPa. 

 

Kontrola na otlačení:  

𝑙𝑎 = 𝑙𝑝 − 𝑏 = 40 − 8 = 32 𝑚𝑚 (93)  

𝑝𝑝 =
4 ∙ 𝑀𝑘𝑣𝑠𝑡

𝑑ℎ𝑝 ∙ ℎ ∙ 𝑙𝑎
=

4 ∙ 29 043,3

30 ∙ 7 ∙ 32
= 17,28 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝ⅆ = 120𝑀𝑃𝑎  (94)  

 

 

Kontrola na střih: 

𝜏𝑠𝑝 =
2 ∙ 𝑀𝑘𝑣𝑠𝑡

𝑑ℎ𝑝 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙𝑎
=

2 ∙ 29 043,3

30 ∙ 8 ∙ 32
= 7,56 𝑁𝑚𝑚−2 ≤ 𝜏𝑠𝐷 = 120𝑁𝑚𝑚−2  (95)  

 

Pero vyhovělo kontrole na otlačení i na střih, může být tedy použito. 

 

6.1.10. Kontrola otlačení drážkování na výstupní hřídeli 

Rovnoboké drážkování zajišťuje přenos kroutícího momentu z disku na výstupní 

hřídel. Jedná se o střední řadu drážkování s počtem zubů 8. Konkrétní označení využitého 

drážkování dle normy ČSN ISO 14 (01 4942) je 8x42f7x48a11x8f8. Kontrola otlačení byla 

vypočtena podle následujících vztahů. Pomocí hodnot z Tab. 20. Jako hodnota l je zvolena 

délka drážkování na náboji. Řez nábojem je vidět na Obr. 60. 

 

Tab. 20.: Parametry rovnobokého drážkování [22] 

Počet zubů-z Vnitřní průměr-d 

[mm] 

Vnější průměr-D 

[mm] 

Šířka zubu-b 

[mm] 

Zkosení-f [mm] 

8 42 48 8 0,4 

 

 

ℎ𝑣 =
𝐷 − 𝑑

2
− 2 ∙ 𝑓 =

48 − 42

2
− 2 ∙ 0,4 = 2,2 𝑚𝑚  (96)  

𝑠1 = 𝑧 ⋅ ℎ𝑣 ⋅ 𝜓 = 8 ⋅ 2,2 ⋅ 0,8 = 14,08 𝑚𝑚2 (97)  

𝑝𝑝 =
4 ∙ 𝑀𝑘𝑣ý𝑠𝑡

𝑠1 ∙ 𝑙 ∙ (𝐷 − 𝑑)
=

4 ∙ 89 375

14,08 ∙ 38 ∙ (48 − 42)
= 111,36 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝ⅆ

= 120𝑀𝑃𝑎  

(98)  

 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ TŘECÍCH DVOJIC PRO VARIÁTOROVÉ PŘEVODOVKY - 50 - 

Kontrola na otlačení vyšla v rámci dovolené hodnoty, uložení je tedy vyhovují. 

 

6.2. Popis konstrukce 

 

Obr. 51.: 3D model zkušebního standu pro testování třecích dvojic – pohled na vstupní pohon 

 

Na základě teoretické části a požadovaných parametrů byl vytvořen 3D model 

zkušebního standu pro testování třecích dvojic variátorové převodovky. Ukázka kompletně 

sestaveného standu je na Obr. 51. Stand je složený ze vstupního pohonu, který zajišťuje  

4-pólový asynchronní elektromotor. Dále je vstupní pohon propojený pomocí vlnovcové 

spojky se snímačem vstupního kroutícího momentu. Tento snímač slouží rovněž jako 

snímač otáček vstupní hřídele, protože je opět pomocí vlnovcové spojky propojen se 

vstupní hřídelí testované převodovky. Vstupní pohon i vstupní hřídel jsou konstrukčně 

navrženy a umístěny ve standu tak, aby s nimi bylo možné pohybovat v radiálním směru. 

Smysl pohybu je označen červenými šipkami na Obr. 30. Pohyb zajišťuje možnou změnu 

převodového poměru testované třecí dvojice. Z důvodu zjednodušení konstrukce a 

možného uspořádání není možné měnit převodový poměr za chodu zkušebního standu.  
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Obr. 52.: Půdorys testovacího zařízení 

 

Pro správnou funkci třecí dvojice uvnitř skříně převodovky je nutné vyvodit 

potřebnou normálovou silou. Normálová síla je tvořena pomocí předepínacího 

mechanismu, který vyvozuje přítlak disku na kužel. Pomocí kontaktu třecí dvojice se převádí 

kroutící moment z hnacího členu (kužel) na člen hnaný (disk). 

Testování zátěže standu je docíleno tím, že hnaná hřídel je propojena pomocí 

vlnovcové spojky se snímačem kroutícího momentu na výstupu. Snímač je dále propojen 

opět pomocí vlnovcové spojky s výstupním pohonem. Výstupní pohon neboli brzdný motor 

je realizován 6-pólovým asynchronním elektromotorem.  

 
Obr. 53.: 3D model zkušebního standu pro testování třecích dvojic – pohled na výstupní pohon 

 

Na následujícím Obr. 54 je zobrazena převodová skříň v řezu. Rovina řezu protíná osy 

vstupní a výstupní hřídele. 
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Obr. 54.: Řez převodovou skříní 

6.2.1. Rám 

Celé testovací zařízení je pevně uloženo na svařovaném rámu, který je sestaven 

z válcovaných U-profilů o rozměrech 120 x 55 mm dále z pásů a plechů. Rám je tvořen 

základním rámem a nástavbami. Nástavby slouží k vyrovnání výšky, aby bylo docíleno 

stejné osové výšky. Důležité je, aby byl rám dostatečně tuhý a umožňoval zajištěný správné 

polohy připevněných jednotek. U konstrukčního provedení rámu musí být zohledněna 

nejen možnost připevnění jednotek pohonu a nástaveb, ale také připevnění rámu 

k základové ploše. K docílení rovinnosti rámu se používají v místech dosedacích ploch 

podložky, které se navařují na základní rám a následně se zarovnají pomocí obrábění na 

požadovanou výšku. 
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Obr. 55.: Svařovaný rám-pohled 1 

 

Z důvodu úkosů, které mají válcované profily je nutné vkládat mezi hlavy šroubů nebo 

matice a válcovaný profil speciální podložky s úkosem k tomu určené. Na rámu jsou uložené 

další prvky jako je například posuvné uložení vstupního pohonu a pomocná konzola s okem. 

Posuvné uložení vstupního pohonu (hnací motor) je nutné, aby bylo možné pohybovat i 

s ložiskovým domkem vstupní hřídele a měnit tak osovou vzdálenost mezi hnací a hnanou 

hřídelí. Pro nastavení požadované polohy slouží stavěcí závitová tyč. Pomocná konzole 

s okem slouží k zajištění předepínacího mechanismu a pevnému spojení s rámem. 

 

Obr. 56.: Svařovaný rám-pohled 2 
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6.2.2. Třecí dvojice 

Třecí dvojici tvoří kužel a disk, kvůli možnosti testování této dvojice bylo zhotoveno 

celé testovací zařízení. Třecí dvojice je umístěná na vstupní a výstupní hřídeli uvnitř 

převodové skříně. Skříň je naplněna olejem, kterým se kužel s diskem brodí. K mazání tedy 

dochází pomocí brodění a následné distribuci oleje vlivem rotace součástí v olejové lázni. 

Olejoznaky jsou umístěny na bočním plechu převodové skříně spolu s otvorem na vypuštění 

a napuštění oleje. Umístění otvorů a olejoznaků je vidět na Obr. 58.  

 
Obr. 57.: Třecí dvojice kužel-disk(bobmírung) 

 

6.2.3. Uložení vstupní hřídele 

Na Obr. 58 lze vidět uspořádání speciálního ložiskového domku, který umožňuje 

radiální posuv vstupní hřídele. Posuv je zajištěn stavěcím šroubem, který je připevněn 

k tělesu ložiskového domku a pomocí otáčení matic dochází k posuvnému pohybu. 

Uspořádání matic lze vidět na Obr. 59. V ložiskovém domku jsou vytvořeny otvory sloužící 

k možnosti cirkulace oleje tělesem, vstupní a výstupní otvor je patrný na Obr. 58. 
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Obr. 58.: Pohyblivý ložiskový domek-uložení vstupní hřídele 

 

Detailnější pohled v řezu ložiskovým domkem se vstupní hřídelí je na Obr. 59. Kužel 

je umístěn na vstupní hřídeli a zajištěn proti axiálnímu posuvu pojistnou deskou. Přenos 

kroutícího momentu mezi kuželem a vstupní hřídelí je pomocí tvarového spoje těsným 

perem. U vstupní hřídele uložené v ložiskovém domku je umožněn rotační pohyb dvojicí 

kuželíkových ložisek umístěných zády k sobě neboli do „O“.  
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Obr. 59.: Řez pohyblivým ložiskovým domkem-uložení vstupní hřídele 

 

Dostatečného axiálního předepnutí kuželíkových ložisek, aby byla zajištěna jejich 

správná funkce, dosahuje dvojice KM matic. V řezu na Obr. 59 lze také vidět umístění 

těsnících kroužků, které slouží k zamezení úniku oleje a vstupu nečistot do prostoru 

s ložisky. 

 

6.2.4. Uložení výstupní hřídele a předepínací mechanismus 

Výstupní hřídel je narozdíl od vstupní hřídele uložena bez možnosti radiálního 

posuvu. Řez 3D modely uložení výstupní hřídele je na Obr. 60. Pomocí řezu je patrné, že 

uložení vstupní hřídele je pomocí speciálních válečkových ložisek bez vnitřního kroužku. 

Tento druh uložení byl zvolen z důvodu možného axiálního posuvu hřídele v ložiskách. 

Z důvodu možných výrobních nepřesností disku a kuželu je možnost axiálního posuvu 

potřebná. Také dopomáhá při vyvozování normálové síly předepínacím mechanismem. 

Spojení předepínacího mechanismu s rotující hřídelí je vidět na Obr. 60. Toto spojení 

pomocí axiálního ložiska umožňuje rotaci výstupní hřídele, a přitom statickou polohu 

předepínacího mechanismu se snímačem předepínací síly. Na Obr. 60 je patrné tvarové 

spojení výstupní hřídele s přírubou disku. Pomocí drážkování dochází k přenosu kroutícího 

momentu a zároveň je umožněn axiální pohyb disku vůči výstupní hřídeli. K aretaci polohy 

příruby slouží speciální matice inspirovaná KM maticí, ale s jinými rozměry, než udává 

norma. Z důvodu použití matice je vytvořen po vnějším povrchu drážkování závit, po 

kterém se matice pohybuje.  
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Obr. 60.: Uložení výstupní hřídele v řezu 

6.3. MKP analýza vybraných dílů 

Následně byla pro podrobnější kontrolu vyhotovena MKP analýza vstupní a výstupní 

hřídele. Analýza byla tvořena pomocí softwaru Abaqus. Nejdříve došlo ke zjednodušení 

součástí a odstranění složitých elementů, které by komplikovaly následné síťování. U 

vstupní hřídele byl vynechán vnitřní závit, rádiusy, zkosení a další. Zjednodušení výstupní 

hřídele proběhlo podobným způsobem. Pomocí vynechání závitu na vnějším povrchu 

drážkování, rádiusů, zkosení apod. došlo ke zjednodušení součásti a usnadnění následné 

analýzy.  

 

6.3.1. Analýza vstupní hřídele 

Vstupní hřídel byla testována pro tři různé polohy disku na kuželu. Mimo polohy „1“ 

a polohy „2“ jenž jsou zobrazeny na Obr. 36 byla zhotovena analýza i pro polohu disku 

uprostřed kuželu. Nejdříve byly nastaveny odpovídající okrajové podmínky. Pomocí vazeb 

byl nahrazen kužel umístěný na hřídeli bodem, do kterého bylo vnášeno zatížení od sil. Dále 

bylo nahrazeno pomocí vazeb uložení v ložiskách a vlnovcové spojce. Po následném 

vyhodnocení analýz bylo zjištěno, že k největšímu napětí vstupní hřídele dochází při poloze 

„2“, kdy se nachází disk na nejmenším průměru kuželu a je tedy dosaženo největšího 

ramene.  Maximální napětí se nachází ve vrubu u osazení hřídele a dosahuje hodnoty až 

327,3 N.mm-2. Dané maximální napětí vzniká z důvodu odstranění rádiusu, proto bude 

provedena dynamická analýza vrubu v místě osazení. Ukázka výsledku MKP analýzy vstupní 

hřídele je na Obr. 61. 
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Obr. 61.: MKP-vstupní hřídel 

 

6.3.2. Dynamická analýza 

Vzhledem k výsledkům MKP analýzy vstupní hřídele byl vrub, v němž docházelo 

k velkému napětí dynamicky zkontrolován. Jedná se o vrub v osazení. Geometrický tvar 

vrubu je uveden na Obr. 62. Pro kontrolu je uvažován stálý krut a střídavý ohyb hřídele. 

Zjištěné parametry materiálu hřídele jsou uvedené v  Tab. 21. 

 

Obr. 62.: Tvar vrubu 

 

Tab. 21.: Mechanické vlastnosti materiálu 14 220 

Mez pevnosti v tahu σPt=800 Nmm-2 

Mez kluzu v tahu σK= 600 Nmm-2 

Mez kluzu v krutu τK=360 Nmm-2 

Mez únavy pro střídavý ohyb σco=250 Nmm-2 

 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ TŘECÍCH DVOJIC PRO VARIÁTOROVÉ PŘEVODOVKY - 59 - 

Hodnota kroutícího momentu je použita z kapitoly Statická kontrola hřídelí a hodnota 

ohybového momentu je odvozena z Obr. 42. 

Nejdříve došlo k určení součinitele tvaru pro osazené hřídele namáhané ohybem 

pomocí vztahů uvedených níže a Obr. 63. Součinitel tvaru vychází pro danou geometrii 

αo=2,5. 

 

 
Obr. 63.: Součinitel tvaru [23] 

 

𝜌

𝐷 − 𝑑
=

1

38 − 30
= 0,125 (99)  

𝜌

𝑑
=

1

30
= 0,033 

 
(100)  

Pro další výpočty byla zvolena vrubová citlivost materiálu ηc=0,7. Pomocí 

následujícího vztahu byl vypočten činitel vrubu. 

 

𝛽 = 1 + (𝛼𝑜 − 1) ⋅ 𝜂𝑐 = 1 + (2,5 − 1) ∙ 0,7 = 2,05 (101)  
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Obr. 64.: Diagram pro součinitele velikosti součásti vo [24] 

 

Pomocí diagramu na Obr. 64 byl určen součinitel velikosti součásti vo= 1,8. Dále bylo 

nutné v diagramu na Obr. 65 zjistit součinitel vlivu jakosti povrchu. Ten pro volený typ 

povrchu s příslušnou drsností vychází ηp= 0,85. 

 

Obr. 65.: Součinitel vlivu jakosti povrchu [23] 

 

Po zjištění uvedených hodnot bylo možné vypočítat mez únavy pro střídavý ohyb dle 

následujícího vzorce: 

𝜎𝑐𝑜𝑥 = 𝜎𝑐 ⋅ 𝑣𝑜 ⋅ 𝜂𝑝 𝛽⁄ = 250 ⋅ 1,8 ⋅ 0,85 2,05⁄ = 186,58 𝑁𝑚𝑚−2 (102)  

Poté bylo vypočteno ohybové a smykové napětí ve vrubu: 

𝜎𝑎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝑀𝑜

𝜋 ∙ 𝑑3

32

=
250 000

𝜋 ∙ 303

32

= 94,31 𝑁𝑚𝑚−2 

 

(103)  

𝜏𝑚 =
𝑀𝑘𝑣𝑠𝑡

𝑊𝑘
=

𝑀𝑘𝑣𝑠𝑡

𝜋 ∙ 𝑑3

16

=
29 043,3

𝜋 ∙ 303

16

= 5,5 𝑁𝑚𝑚−2 
(104)  
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Ověření dynamické bezpečnosti ve vrubu: 

𝑘ⅆ =
√

1

(
𝜎𝑎𝑜

𝜎𝑐𝑜𝑥
)

2

+ (
𝜏𝑚

𝜏𝑘
)

2 =
√

1

(
94,31

186,58
)

2

+ (
5,5
360)

2 = 1,978 > 𝑘ⅆ = 1,3 
(105)  

 

Ověření dynamické bezpečnosti ve vrubu proběhlo v pořádku, vrub vyhovuje 

namáhání. 

 

6.3.3. Analýza výstupní hřídele 

Výstupní hřídel byla obdobně jako vstupní hřídel testována pro tři různé polohy: 

polohu „1“, polohu „2“ a polohu, kdy je disk uprostřed kuželu. Před samotným testováním 

byly nastaveny okrajové podmínky. Disk a příruba na které je umístěn byly nahrazeny 

bodem dotyku, který byl pomocí vazeb spojen s plochami na výstupní hřídeli. Bod byl 

spojen se segmenty ploch rovnobokého drážkování pro simulaci přenosu kroutícího 

momentu a také se segmenty vnějšího povrchu drážkování pro přenos axiální síly.  Do bodu 

dotyku byly vneseny zatěžující síly. K největšímu namáhání došlo v poloze „1“. Z výsledku 

simulace zatížení na Obr. 66 je patrné, že k největšímu zatížení dochází v místě na 

rovnobokém drážkování. Hodnota napětí dosahuje 137,8 N.mm-2, tato hodnota je 

přípustná a nedochází k ní v místě vrubu, proto je považována za bezpečnou a hřídel tak 

vyhovuje. 

 

 

Obr. 66.: MKP-výstupní hřídel 
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7. Měření 

Měření bylo realizované na již vytvořeném standu pro testování třecích dvojic. Pohled 

na reálnou konstrukci umístěnou v laboratořích je na Obr. 67. V průběhu měření byly 

snímány nejen kroutící momenty pomocí tenzometrických snímačů kroutícího momentu, 

ale také teploty. Teploty byly snímány pomocí termočlánků na různých místech v závislosti 

na čase. Pro testování byl využit převodový olej MOGUL TRANS 85W-140H. 

 

 
Obr. 67.: Reálný testovací stand umístěný v laboratořích 

 

7.1. Popis využité měřící techniky 

Pro snímání vstupního kroutícího momentu byl využitý snímač k tomu určený od 

firmy KISTLER typu 4502A010RA. Snímač pracuje na principu tenzometrického snímače a 

funguje pomocí bezdotykového přenosu analogového signálu ±0 až 5V. Rozsah snímače je 

maximálně 10 Nm.  

Snímač má integrovanou schopnost měřit kromě kroutícího momentu i měření úhlu 

či rychlosti otáčení. K zapojení na měření se používá standardizovaná mechanická zásuvka 

¼“ podle normy DIN3126 a k napojení do sestavy slouží hřídele s drážkou na pero. Jde 

bezúdržbový snímač s vysokou citlivostí na dynamické vrcholy. [25] 

Vhodná aplikace, jak pro dynamickou detekci rozběhového momentu, tak i snímání 

kroutícího momentu při šroubování, otáčení a montáži.  Ukázka využitého senzoru je na 

Obr. 68. 
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Obr. 68.: Snímač kroutícího momentu [25] 

Jako snímač výstupního kroutícího momentu (brzdného momentu) byl vybrán snímač 

od firmy HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) typu T20WN/20NM.  Tento snímač pracuje 

na stejném principu jako výše uvedený snímač od firmy KISTLER. Snímač je ideální pro 

spolehlivé měření statického i dynamického kroutícího momentu na rotujících i nerotujících 

součástech. Vybraný typ je vhodný pro laboratorní výzkum. [26] 

Rozsah kroutícího momentu snímače je 20Nm a rozsah otáček až 20 000 ot/min. 

Snímač je zobrazen na Obr. 69. 

 

 
Obr. 69.: Snímač kroutícího momentu T20WN/20NM [26] 

 

Ke snímání teploty byl využitý jednoduchý, ale běžně používaný princip pomocí 

termočlánku. Termočlánek se skládá ze dvou rozdílných drátů, které jsou spojeny na 

jednom konci. Druhý konec je připojen buď k termočlánkovému měřiči nebo jinému 

podobnému přístroji. V případě správné konfigurace slouží k měření v širokém rozsahu 

teplot. [27] 

Schématické zobrazení termočlánku je na Obr. 70. 
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Obr. 70.: Schéma termočlánku [28] 

 

V poslední řadě byl využit snímač předepínací (axiální) síly, kterou vyvozuje 

předepínací mechanismus. Pomocí snímání velikosti této síly je možné dopočítat velikost 

síly normálové, a to je pro testování velice důležitý parametr. Snímač je od již zmíněného 

výrobce HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) typu S2 1000 N. Slouží pro snímání tahové i 

tlakové síly, ale pro tuto aplikace bude stačit snímání pouze síly tahové. Snímá pomocí 

tenzometrů umístěných na tělesu, které má tvar S. Vybraný typ dokáže pracovat do 

maximálního zatížení 1000 N. Proto je zkušební stand částečně limitován a pro testování 

při větší zátěži je nutnost snímač nahradit jiným s větším rozsahem. Těleso je konstruováno 

tak, aby bylo ochráněno proti zničení přetížením, k tomu slouží mechanické zarážky. 

Zarážky umožňují snímač zatížit, až 1000% jmenovité síly tahové/tlakové. [29] 

 
Obr. 71.: Snímač síly-HBM S2 [30] 

 

Na následujícím Obr. 72 je vyznačené rozmístění senzorů teploty (termočlánků) a 

umístění snímačů předepínací síly také vstupního a výstupního kroutícího momentu.  
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Obr. 72.: Rozmístění snímačů 

7.2. Výsledky měření 

Před samotným měřením došlo ke kalibraci výše zmíněných měřidel. Bylo za potřebí 

nastavit, pomocí řídícího programu v softwaru LabView, aby řídící panel zobrazoval 

požadované hodnoty a správně přepočítával a vyhodnocoval signály ze snímačů.  

Program se upravil, aby zvládal automatizovat měření a v rámci požadovaných 

hodnot pozvolna zvyšoval zatížení (brzdný moment). V průběhu zvyšování brzdného 

momentu se zvyšuje vzájemný skluz kužele a disku. V momentu dosažení maximálního 

přenositelného kroutícího momentu dojde k úplnému prokluzu kol, a ta se již nejsou 

schopna dostat zpět do záběru. Byla tedy potřeba pomocí programu tuto situaci 

zaznamenat a zastavit pohon či značně zpomalit, aby došlo k opětovnému záběru mezi 

kuželem a diskem. Doba vzájemného skluzu kol bylo nutné minimalizovat, aby nedocházelo 

k nadměrnému opotřebování vlivem tření.  

 Pro tento účel byl vytvořen výše zmíněný program. Skluz je odečítán pomocí poměru 

mezi vstupními a výstupními otáčky s převedením na procenta. Při provozu dosahují 

hodnoty řádu jednotek procent. V případě, kdy dojde k úplnému prokluzu hodnota se 

dostane ke 100%. Proto byl program nastaven, že v případě, kdy skluz dosáhne hodnoty 

10% přeruší se zvyšování brzdného momentu, dojde k resetování a otáčky klesnou na 

minimum. Po následném snížení skluzu opět dochází ke zvyšování brzdného momentu. 
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Obr. 73.: Ovládací panel standu 

7.2.1. Měření teplot 

Při provozu standu bylo provedeno časově náročnější měření teplot, pro zjištění 

oteplení různých částí standu. Rozmístění snímačů teplot je vidět na Obr. 72. Snímání bylo 

provedeno po dobu přibližně 1 hod. a 20 min. Hodnoty teplot byly zaznamenávány dvakrát 

za sekundu od všech zapojených snímačů. 

Měření proběhlo při provozních podmínkách uvedených v Tab. 22 níže. 

Tab. 22.: Parametry měření 

Parametry měření  

Předepínací síla 1000 N 

Vstupní otáčky 750 ot/min 

Výstupní otáčky 328 ot/min 

Zátěžný moment 6 Nm 

Převod bez zatížený (geom.) 2,28 

 

Termočlánky T1 a T2 snímají teplotu trakčního oleje uvnitř převodové skříně 

v oblastech horní hladiny oleje a u dna skříně. Termočlánek T3 zaznamenává přímo teplotu 

kuželíkového ložiska uvnitř ložiskového domku vstupní hřídele. Termočlánek T5 měří 

teplotu oleje, který cirkuluje vnitřkem ložiskového domku vstupní hřídele na vratné větvi. 

Poslední z termočlánků T4 slouží ke zjištění teploty okolí. Výsledný graf měření na Obr. 74 

zobrazuje průběh teplot v závislosti na čase.  
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Obr. 74.: Průběh teplot v čase při provozu standu 

 

Z výsledného grafu je patrné, že během provozu dochází ke vzniku tepla. To zapříčiní 

z největší části skluz mezi kuželem a diskem, třecí ztráty v ložiskách a nepatrný vliv tření 

rotujících součástí v kapalině. Největší nárůst teploty je na kuželíkovém ložisku z důvodu 

nutnosti axiálního předepnutí. Proto je druhá nejvyšší teplota naměřena i na oleji, který 

cirkuluje okolo tohoto ložiska. Teploty oleje v převodové skříni vzrůstají pozvolna. Z měření 

lze vyčíst, že během dlouhodobého testování by mělo dojít k ustálení teplot.  

Propad teplot zřetelný na průběhu u kuželíkového ložiska (T3), oleje cirkulujícího lož. 

domkem (T5) a teploty okolí (T4) v čase přibližně 1:05:00 byl zapříčiněn sepnutím 

ventilátoru chlazení motoru, který začal ochlazovat ložiskový domek studeným proudem 

vzduchu. Teplota okolí se v průběhu měření do sepnutí ventilátoru pohybovala okolo 20°C. 

 

7.2.2. Měření ztrát 

Pro zjištění přenositelné síly je potřeba znát ztráty. Ztráty vznikají nejen třecí vlivem 

vzájemného skluzu kuželu a disku, ale také např. valením v ložisku, broděním v oleji, 

ventilační ztráty a jiné. Během zkušebních měření bylo zjištěno, že velký ztrátový moment 

vzniká vlivem broděním v oleji. Původně byla skříň naplněna olejem přibližně do poloviny. 

Po zjištění velkého ztrátového momentu se upravila hladina oleje do výšky přibližně čtvrtiny 

skříně. Při provozu stále docházelo k dostatečnému mazání. 

Ke zjištění ztrátových momentů došlo při rozpojení záběru kuželu a disku (odstranění 

předepínací síly). Tím bylo umožněno volné otáčení vstupní a výstupní hřídele nezávisle na 

sobě. Nastavením otáček a odečítáním hodnot pomocí snímače vstupního momentu byl 

zjištěný ztrátový moment při různých otáčkách. Výsledek měření ztrátového kroutícího 

momentu na vstupu je na Obr. 75.  
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Obr. 75.: Ztrátový kroutící moment na vstupu 

 

Z měření je patrné, že v oblasti nízkých otáček má jejich změna veliký vliv na ztrátový 

moment. Nicméně přibližně od 700 ot/min, kdy dosahuje hodnota až 1,6 Nm dochází 

k poklesu ztrátového kroutícího momentu. Obdobné měření proběhlo při testování 

ztrátového kroutícího monetu na výstupu. Výsledky jsou uvedeny na Obr. 76. 

 

 

Obr. 76.: Ztrátový kroutící moment na výstupu 

 

Z důvodu momentového řízení výstupního (brzdného) elektormotoru nelze nastavit 

otáčky přesně, jako tomu je u hnacího motoru, který je řízen frekvenčním měničem na 
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přesné otáčky. Z průběhu měření (Obr. 76) je však patrné, že v oblasti nízkých otáček je 

veliký nárůst ztrátového kroutícího momentu. V tomto případě byla naměřena maximální 

hodnota ztrátového momentu 1,9 Nm při otáčkách 760 ot/min. 

 

7.2.3. Měření skluzu 

Během měření závislosti skluzu na zátěžném momentu bylo postupováno, tak že se 

nejprve odečetl přesný převodový poměr při nulové zátěži. Následně byl tento převodový 

poměr označený jako geometrický, při kterém není uvažován prokluz disku na kuželu. Poté 

při chodu došlo k zatížení brzdným kroutícím momentem a měření převodového poměru 

skutečného. Po porovnání geometrického a skutečného převodového poměru byla získána 

hodnota skluzu v procentech. Testování proběhlo při konstantní předepínací síle 1000 N a 

v několika hladinách vstupních otáček (300, 600, 900, 1200 a 1500 ot/min). Během 

testovaní docházelo k pozvolnému zvyšování brzdného momentu výstupní hřídele, dokud 

nedošlo k překročení hraničního prokluzu a následnému zastavení výstupní hřídele. 

Záznamy měření jsou zaznamenány v následujících grafech na Obr. 77, Obr. 78, Obr. 

79, Obr. 80 a Obr. 81. 

 

 

Obr. 77.: Měření skluzu 300 ot/min 
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Obr. 78.: Měření skluzu 600 ot/min 

 

 
Obr. 79.: Měření skluzu 900 ot/min 
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Obr. 80.: Měření skluzu 1200 ot/min 

 

 
Obr. 81.: Měření skluzu 1500 ot/min 

 

Z měření je patrné, že se hodnoty skluzu v běžném provozu pohybují v rozmezí 0 až 

2% a při navýšení brzdného momentu dojde k prudkému vzrůstu až ke 100% (Obr. 77, Obr. 

78, Obr. 79, Obr. 80, Obr. 81). K možnosti vynesení závislosti skluzu na aktuálním součiniteli 

tření je zapotřebí znát aktuální normálovou sílu FN. Ta je dopočítána podle následujícího 

vzorce a údajích zmíněných dříve. 
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Výstupní kroutící moment je měřen mezi výstupní hřídelí převodovky a brzdným 

elektromotorem. To znamená, že je měřen větší kroutící moment, než je přenášen. Pro 

přesnější vyhodnocení byly naměřeny momentové ztráty na výstupní hřídeli. Tyto ztráty 

zahrnují ztráty v ložiskách, těsnících kroužkách, broděním v oleji apod. Následně byla 

provedena aproximace závislosti ztrát na výstupní hřídeli a otáček výstupní hřídele. 

 

𝑀𝑧𝑣 = 0,4597 ln(𝑛𝑣ý𝑠) − 1,2375 (107)  

 

 
Obr. 82.: Závislost výstupních ztrát na výstupních otáčkách 

 

Následně lze za pomocí aproximace ztrát určit moment, který přenáší třecí soukolí. 

Ke kroutícímu momentu se přičte moment ztrátový. Dosahovaný součinitel tření lze pak 

dopočítat pomocí následujícího vztahu, kterým získáme velikost obvodové síly. Obvodovou 

sílu následně vydělíme silou normálovou a získáme součinitel tření. 

 

𝐹0𝑣ý𝑠 =  
𝑀𝑘 𝑣ý𝑠

𝑅𝑣ý𝑠
  (108)  

 

Výsledky měření a výpočtů závislosti skluzu na součiniteli tření jsou uvedeny na Obr. 

83. Z grafu je patrné, že s rostoucími otáčkami klesá maximální dosažitelný součinitel tření. 
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Obr. 83.: Závislost skluzu na součiniteli tření 

 

7.2.4. Měření závislosti dosahovaného součinitele tření na kontaktním tlaku 

Měření této závislosti probíhalo postupným zvyšováním zátěžného (brzdného) 

kroutícího momentu a snímáním při jaké hodnotě momentu dojde k prokluzu disku na 

kuželu. Toto měření bylo provedeno pro každou předepínací (axiální) sílu několikrát a 

následně byl výsledek zprůměrován. Měření bylo provedeno při konstantních vstupních 

otáčkách 197 ot/min. Po zohlednění ztrátového momentu a výpočtech Hertzových tlaků byl 

zhotoven graf na Obr. 84. Z grafu je patrné, že s rostoucím kontaktním tlakem roste i 

dosažitelný součinitel tření. S vyvozením většího kontaktního tlaku souvisí i nutnost 

vyvození větší předepínací (axiální) síly.  

 

 

Obr. 84.: Závislost součinitele tření na kontaktním tlaku 
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8. Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout možnosti testování třecích dvojic pro variátorové 

převodovky pomocí zkušebního zařízení.   Na zkušebním zařízení mělo být možné testovat 

dvojice typu kužel – kužel nebo kužel – bombírung. 

V úvodu teoretické části práci byla provedena rešerše zkušebních zařízení. Jednotlivé 

možnosti konstrukčních uspořádání byly stručně popsány. Dále byly zmíněny jejich 

možnosti využití, výhody a nevýhody. Jejich rozbor obsahuje také schémata a fotografie 

reálných zkušebních zařízeních, která byla vyvinuta. 

Následně se práce zabývá popisem tření. Popsáno je vnímání tření buď jako překážku, 

nebo jeho využívání jako chtěný jev. Jsou popsány jeho účinky jako jsou třecí síly, momenty, 

přeměna mechanické práce v teplo apod. Poté jsou uvedeny základní principy tření, jeho 

rozdělení, uvedení vztahu pro výpočet třecího součinitele a možnosti testování tření. 

Dále práce obsahuje popis variátorů, neboli převodovek s plynule měnitelným 

převodový poměrem. Uvádí se, pro jaké aplikace jsou variátory vhodné, také jsou rozděleny 

do skupin na základě konstrukčního řešení. Konstrukce a princip funkce každého typu jsou 

detailněji popsány pomocí přiložených obrázků se schématy popř. reálných aplikací. 

Na základě rešerše a požadavků na zkušební zařízení byl proveden návrh jeho 

konstrukce s odpovídajícími možnostmi během testování. Návrh konstrukce provázeli 

návrhové a kontrolní výpočty potřebné pro správné dimenzování zařízení. Výpočty se 

zabývali nejdříve třením a skluzem mezi třecí dvojicí. Poté byla provedena statická kontrola 

hřídelí, návrh ložisek, kontrola součástí na otlačení atd. 

Po dokončení návrhových a kontrolních výpočtů byl uveden popis konstrukce 

zkušebního zařízení pro testování třecích dvojic. Popis byl proveden pomocí textu u 

přiložených obrázků 3D modelů. Rozdělení popisu je do dílčích skupin hlavních celků jako 

je svařovaný rám, třecí dvojice, uložení vstupní hřídele a výstupní hřídele s předepínacím 

mechanismem. 

Pomocí MKP analýzy v softwaru Abaqus, byly simulovány zátěžné stavy na vybraných 

dílech zkušebního zařízení. Konkrétně se jednalo o vstupní a výstupní hřídel. 

V závěrečné části práce je popsána použitá měřící technika a rovněž je popsán způsob 

měření. Dále jsou uvedeny dosavadní výsledky měření. Na zkušebním zařízení proběhlo 

měření teplot, ztrát, skluzu mezi třecími dvojicemi a závislosti dosahovaného součinitele 

tření v závislosti na kontaktním tlaku. Při měření byl použit převodový olej MOGUL TRANS 

85W-140H. Další testování by mohlo být provedeno s jiným druhem převodového oleje 

 a následně porovnat zda lze dosáhnout vyššího součinitele tření.  

Práce také obsahuje výrobní výkresy dvou vybraných součástí a sestavný výkres 

navrženého standu. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Označení Jednotky Název 

Ppohon kW Výkon dodávaný do okruhu 

Pz1 kW Ztrátový výkon převodovky 

Pz2 kW Ztrátový výkon pomocné převodovky 

i12 - Převodový poměr 

n ot.min-1 Otáčky 

µ - Součinitel tření 

Ft N Třecí síla 

F N Přítlačná síla 

RG mm Rameno gravitační síly 

MB Nm Brzdný moment 

G N Gravitační síla 

α ° Úhel ramene 

ω rad.s-1 Úhlová rychlost 

u m.s-1 Rychlost posuvu 

ф - Regulační rozsah 

ω2max rad.s-1 Maximální úhlová rychlost hnané hřídele 

ω2min rad.s-1 Minimální úhlová rychlost hnané hřídele 

Rpmax mm Maximální poloměr opásání 

Rpmin mm Minimální poloměr opásání 

Fs N Přítlačná síla kuželového kola 

Fp N Přítlačná síla kuželového kola 

Rp mm Poloměr opásání 

xp mm Poloha kuželového kola 

D1 mm Průměr hnacího kuželového kola 

D2 mm Průměr hnaného kuželového kola 

n1 ot.min-1 Otáčky hnacího kuželového kola 

n2 ot.min-1 Otáčky hnaného kuželového kola 

D1min mm Minimální průměr hnacího kuželového kola 

D1max mm Maximální průměr hnacího kuželového kola 

D2min mm Minimální průměr hnaného kuželového kola 

D2max mm Maximální průměr hnaného kuželového kola 

ω1 rad.s-1 Úhlová rychlost hnacího kolečka 

ω2 rad.s-1 Úhlová rychlost talířového kola 

R1 mm Poloměr hnacího kolečka 

R2min mm Minimální poloměr talířového kola 

R2max mm Maximální poloměr talířového kola 

x mm Poloha hnacího kolečka 
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d1 mm Minimální průměr kuželu 

Da mm Průměr disku 

αk ° Vrcholový úhel kuželu 

f - Součinitel tření 

FN N Normálová síla 

Mvstup Nm Moment na vstupní hřídeli 

nvstup ot.min-1 Otáčky vstupní hřídele 

Mvýstup Nm Moment na výstupní hřídeli 

nvýstup ot.min-1 Otáčky výstupní hřídele 

Pvstup kW Výkon vstupního pohonu 

Pvýstup kW Výkon výstupního pohonu 

l mm Šířka kuželu 

b mm Šířka disku 

x mm Poloha disku na kuželu 

nk ot.min-1 Otáčky kuželu 

da mm Průměr kuželu v bodě A 

db mm Průměr kuželu v bodě B 

dx mm Průměr kuželu v poloze x 

Dx mm Průměr disku v poloze x 

Db mm Průměr disku v bodě B 

idk - Převodový poměr v bodě A 

nd ot.min-1 Otáčky disku 

vAk m.s-1 Obvodová rychlost kuželu v bodě A 

vBk m.s-1 Obvodová rychlost kuželu v bodě B 

vAd m.s-1 Obvodová rychlost disku v bodě A 

vBd m.s-1 Obvodová rychlost disku v bodě B 

ΔB m.s-1 Rozdíl obvodových rychlostí v bodě B 

FR12 N Radiální síla 

FR21 N Radiální síla 

FA12 N Axiální síla 

FA21 N Axiální síla 

l1 mm Vzdálenost podpor A a B 

l2 mm Vzdálenost místa dotyku od podpory B 

l3 mm Vzdálenost místa dotyku od podpory C 

l4 mm Vzdálenost místa dotyku od podpory D 

Ft12 N Tečná síla 

Ft21 N Tečná síla 

r mm Poloměr kuželu v bodě dotyku 

R mm Poloměr disku v bodě dotyku 

AF12 N Axiální předepínací síla 
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AF21 N Axiální předepínací síla 

RA N Reakční síla v podpoře A v rovině radiálních a axiálních sil 

RB N Reakční síla v podpoře B v rovině radiálních a axiálních sil 

RC N Reakční síla v podpoře C v rovině radiálních a axiálních sil 

RD N Reakční síla v podpoře D v rovině radiálních a axiálních sil 

RAt N Reakční síla v podpoře A v rovině tečných sil 

RBt N Reakční síla v podpoře B v rovině tečných sil 

RCt N Reakční síla v podpoře C v rovině tečných sil 

RDt N Reakční síla v podpoře D v rovině tečných sil 

A N Celková reakční síla v podpoře A 

B N Celková reakční síla v podpoře B 

C N Celková reakční síla v podpoře C 

D N Celková reakční síla v podpoře D 

i1dk - Převodový poměr pro polohu „1“ 

i2dk - Převodový poměr pro polohu „2“ 

r1 mm Poloměr kuželu v poloze „1“ 

r2 mm Poloměr kuželu v poloze „2“ 

Wo mm3 Modul průřezu v ohybu 

dvýst mm Průměr výstupní hřídele 

Momax Nm Maximální ohybový moment 

σo Nmm-2 Napětí v ohybu 

Wk mm3 Modul průřezu v krutu 

Mkvýst Nm Kroutící moment na výstupní hřídeli 

τk Nmm-2 Napětí v krutu 

σred Nmm-2 Redukované napětí 

k - Bezpečnost 

Re Nmm-2 Mez kluzu 

Mkvst Nm Kroutící moment na vstupní hřídeli 

C kN Dynamická únosnost ložiska 

Co kN Statická únosnost ložiska 

e - Výpočtový součinitel 

Y0 - Výpočtový součinitel 

nm ot.min-1 Otáčky motoru/kuželu 

FaB N Přepočítaná síla z radiální 

FaA N Přepočítaná síla z radiální 

Lh hod Životnost ložiska 

Frm N Minimální zatížení ložiska 

P N Ekvivalentní zatížení ložiska 

kr - Součinitel minimálního zatížení 

nr ot.min-1 Referenční otáčky 
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Y - Součinitel axiálního zatížení 

dm mm Střední průměr ložiska 

dKM mm Jmenovitý průměr závitu KM matice 

d1 mm Malý průměr závitu 

d2 mm Střední průměr závitu 

pd MPa Dovolené napětí v tlaku 

s mm Šířka výběžku 

z1 - Počet závitů 

H1 mm Výška závitu 

P mm Stoupání závitu 

d3 mm Průměr jádra závitu 

fz - Tření v závitu 

fM - Tření mezi šroubem a podložkou 

Fpa N Předepínací síla šroubu 

γ ° Úhel stoupání závitu 

βn ° Úhel boku 

φ‘ ° Třecí úhel 

σts Nmm-2 Tahové napětí šroubu 

Mkš Nmm Kroutící moment šroubu 

Wkš mm3 Modul průřezu v krutu šroubu 

τtš Nmm-2 Smykové napětí šroubu 

Mtm Nm Třecí moment mezi šroubem a podložkou 

Mkk Nm Utahovací moment 

Pu kN Mezní únavové zatížení 

Am - Součinitel minimálního zatížení 

Fam N Minmální zatížení ložiska 

Fs N Maximální síla působící na šroub 

S mm2 Plocha průřezu šroubu 

σp Nmm-2 Napětí v tlaku 

p MPa Tlak v závitu 

pp MPa Tlak na ploše těsného pera 

dhp mm Průměr hřídele s těsným perem 

la mm Délka pera pro výpočet otlačení 

τsp Nmm-2 Smykové napětí těsného pera 

τsD Nmm-2 Dovolené smykové napětí 

b mm Šířka těsného pera 

lp mm Skutečná délka těsného pera 

h mm Výška těsného pera 

σPt Nmm-2 Mez pevnosti v tahu 

σK Nmm-2 Mez kluzu v tahu 
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τK Nmm-2 Mez kluzu v krutu 

σco Nmm-2 Mez únavy pro střídavý ohyb 

αo - Součinitel tvaru vrubu 

ηc - Vrubová citlivost 

β - Činitel vrubu 

vo - Součinitel velikosti součásti 

ηp - Vliv jakosti povrchu 

σcox Nmm-2 Mez únavy pro střídavý ohyb pro daný vrub 

σao Nmm-2 Ohybové napětí ve vrubu od střídavého ohybu 

τm Nmm-2 Smykové napětí ve vrubu 

kd - Dynamická bezpečnost ve vrubu 

T1 °C Teplota oleje dolní 

T2 °C Teplota oleje horní 

T3 °C Teplota lož. domku 

T4 °C Teplota okolí 

T5 °C Teplota oleje lož. domku 

Mzv Nm Ztrátový moment 

F0výs N Obvodová síla  
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