
ic vic?Sem vložte titulní stranu.  



Sem vložte první stranu zadání. 

Původní zadání je samozřejmě 

oboustranné. Do druhého výtisku 

diplomové práce se doporučuje vložit 

kopii zadání taktéž v oboustranném 

provedení. Na číslování stránek se 

tím nic nemění.  



Sem vložte druhou stranu zadání.  

Veškerý níže uvedený červený text 

musí být nahrazen konkrétními údaji 

a jeho barva změněna na černou 

pomocí označení textu a kliknutí na 

styl „Normální“ (resp. „Proměnná“ 

v případě názvu diplomové práce 

v bibliografické citaci) na kartě 

„Styly“ v záložce „Domů“! 

Poznámka 1: mřížka následujících 

tabulek viditelná jako modrá 

čárkovaná čára se nebude tisknout a 

slouží pouze pro orientaci. 

Poznámka 2: pro komunikaci 

s vedoucím diplomové práce 

upřednostňujte studentský email před 

VUT zprávami. 



BRNO 2013 

 

 

 

ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem reduktoru pro šestiválcový letecký motor. Jsou zde zpracovány 

jednotlivé součásti reduktoru a následně jako sestava s klikovým hřídelem je řešeno torzní 

kmitání kompletní sestavy a stanoveny životnosti jednotlivých částí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Reduktor, ozubené, soukolí, kolo, hřídel, letecký, motor 

ABSTRACT 

This thesis is about design of reducer for six-cylinder aircraft engine. There are processed 

every parts of reducer and the assembly with crankshaft, torsional vibration of complete 

assembly and calculation of service life of every individual part. 

KEYWORDS 

Reducer, gearbox, gear, shaft, aircraft, engine 



BRNO 2013 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

NOVÁK, L. Návrh reduktoru zážehového šestiválcového leteckého motoru. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 75 s. Vedoucí diplomové práce 

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. 

 



BRNO 2013 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 

prof. Ing. Václava Píštěka, DrSc. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 24. května 2013 …….……..………………………………………….. 

Bc. Lukáš Novák 



BRNO 2013 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

     Touto cestou děkuji v první řadě své rodině za podporu a trpělivost po dobu mého studia. 

Mé poděkování dále patří prof. Ing. Václavu Píštěkovi, DrSc. za vstřícný přístup při vedení 

diplomové práce, Ing. Jiřímu Vojtovi za cenné rady z praxe a Bc. Petru Vičíkovi za 

spolupráci nejen na diplomové práci, ale také během celého studia. 



BRNO 2013 

 

 

8 
 

OBSAH 

 

OBSAH 

Úvod .................................................................................................................................... 10 

1 Stručně z historie československých motorů ................................................................. 11 

2 Reduktory .................................................................................................................... 14 

2.1 Redukce pomocí ozubeného soukolí ...................................................................... 14 

2.2 Řemenové a řetězové převody................................................................................ 17 

2.2.1 Řemenové převody ......................................................................................... 17 

2.2.2 Řetězové převody ........................................................................................... 18 

3 Ozubená soukolí ........................................................................................................... 20 

3.1 Ozubená kola ......................................................................................................... 20 

3.2 Materiály pro výrobu ozubených kol ...................................................................... 23 

3.2.1 Ocel ................................................................................................................ 23 

3.2.2 Šedá litina ....................................................................................................... 24 

3.2.3 Neželezné kovy .............................................................................................. 24 

3.2.4 Plasty .............................................................................................................. 25 

3.3 Výroba ozubených kol ........................................................................................... 25 

4 Hřídele ......................................................................................................................... 28 

4.1 Materiály pro výrobu hřídelů ................................................................................. 29 

5 Valivá ložiska............................................................................................................... 30 

5.1 Druhy valivých ložisek .......................................................................................... 30 

6 Stanovení únavové životnosti metodou LSA ................................................................ 33 

7 Návrh reduktoru ........................................................................................................... 34 

7.1 Koncepce reduktoru ............................................................................................... 34 

7.2 Návrh ozubeného soukolí ....................................................................................... 34 

7.3 Výpočet pro vymezování vůle ................................................................................ 36 

7.4 Hřídele reduktoru ................................................................................................... 38 

7.4.1 Předlohový hřídel ........................................................................................... 38 

7.4.2 Vrtulový hřídel ............................................................................................... 40 

7.4.3 Evolventní drážkování .................................................................................... 41 

7.4.4 Lisované spoje ................................................................................................ 42 

7.5 Ložiska .................................................................................................................. 43 

7.5.1 Výpočet zatížení ložisek ................................................................................. 43 

7.5.2 Určení životnosti ložisek ................................................................................. 45 

8 Redukce ....................................................................................................................... 49 

8.1 Náhradní soustava .................................................................................................. 49 

8.2 Redukce hmotností ................................................................................................ 50 



BRNO 2013 

 

 

9 
 

OBSAH 

 
8.2.1 Redukce hmotností částí klikového mechanismu ............................................. 50 

8.2.2 Redukce hmotností částí reduktoru ................................................................. 50 

8.3 Redukce délek ....................................................................................................... 52 

8.3.1 Redukce délek na klikovém hřídeli ................................................................. 52 

8.3.2 Redukce délek hřídelů reduktoru ..................................................................... 53 

8.4 Torzní tuhosti......................................................................................................... 53 

8.4.1 Torzní tuhosti na klikovém hřídeli .................................................................. 53 

8.4.2 Torzní tuhosti zubů v ozubeném soukolí reduktoru ......................................... 54 

9 Vlastní kmitání dynamického modelu ........................................................................... 56 

9.1 Kmitání a vlastní frekvence .................................................................................... 56 

9.2 Vynucené kmitání .................................................................................................. 59 

9.2.1 Rezonanční otáčky motoru .............................................................................. 59 

9.2.2 Průběh krouticích momentů při vynuceném kmitání ........................................ 60 

10 Únavová životnost ........................................................................................................ 63 

10.1 MKP Analýza ..................................................................................................... 63 

10.2 Stanovení únavové životnosti ............................................................................. 66 

Závěr ................................................................................................................................... 69 

Použité informační zdroje…………………………………………………………………….  70 

Seznam použitých zkratek a symbolů ................................................................................... 72 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 75 



BRNO 2013 

 

 

10 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 

     Konstrukce spalovacího motoru pro odvětví letadlové techniky je dnes spíše okrajová 

oblast konstrukčního zájmu v České republice, a to především kvůli velmi přísným 

podmínkám a finanční náročnosti certifikace dle současné evropské legislativy, ať už jde o 

drobnou úpravu nebo nový výrobek. Právě z tohoto hlavního důvodu se vývoj leteckých 

motorů v naší zemi prakticky zastavil. Proto vznikla myšlenka navrhnout český letecký 

motor, který bude odpovídat současným měřítkům a požadavkům na provoz. 

     Dnešní největší skupina sportovních letadel v Česku využívají spalovacích motorů o 

výkonech od 70 kW do 120 kW a můžeme je z pohledu pohonných jednotek rozdělit na dvě 

skupiny. První skupina jsou stroje vzniklé a postavené ještě před rokem 1989, kdy byly vývoj 

a certifikace podporovány státem, a právě tehdy vznikly osvědčené konstrukce, které jsou 

vyráběny a používány dodnes, i přes jejich současnou technologickou zastaralost. Druhou 

skupinu tvoří nová moderní letadla (vyrobená po roce 1990), ať už české nebo zahraniční 

konstrukce, avšak využívají starších či nových zahraničních motorů. 

     V České republice výroba leteckých motorů stále pokračuje, ovšem jedná se s jistými 

úpravami o pohonné jednotky vyvinuté společností Walter po skončení 2. světové války. Na 

českých letištích nalezneme u strojů z první skupiny v menší míře nejstarší verze motorů 

Walter Minor 4 (77 kW) a Walter Minor 6 (118 kW), v té větší míře jsou zastoupeny do jejich 

modifikace M-332 a M-337, které jsou v současnosti stále vyráběné. Tyto motory jsou právě 

těmi vyráběnými českými motory, které vznikly převedením výroby od společnosti Walter do 

Avie a dnes LOM s. p. 

     Volba návrhu leteckého motoru nevznikla jen z „vlasteneckého“ důvodu vzniku moderní 

české konstrukce, ale také z potřeby malých letišť na unifikaci používaných paliv na pouze 

jeden nebo dva druhy, což by vedlo nejen k finančním úsporám. V dnešní době nalezneme na 

každém letišti minimálně tři druhy paliv, a to Natural 95, letecký benzín (100 oktanů) a palivo 

Jet A1. Převážná skupina letadel, na které jsme zaměřili svou pozornost, používá právě 100 

oktanový letecký benzín. Jet A1 je využíván pro turbovrtulové (popř. i proudové) motory a 

Natural 95 je dnes běžnou náplní pro ultralehká (ULL) a lehká sportovní (LSA) letadla. 

     Nový předpokládaný motor by měl využívat nejběžněji dostupné palivo Natural 95. Pro 

návrh bylo zvoleno vyjít ze současného vyráběného automobilového motoru Škoda 1.2 HTP. 

Důvodem je dostupnost modelu a výkresů tohoto typu na naší fakultě pro získání potřebných 

rozměrů a hmotností jednotlivých součástí a využití sériově vyráběných dílů této pohonné 

jednotky a tedy případná výrazná úspora výrobních nákladů. Z původního 1.2 HTP využijeme 

pro návrh klikového mechanismu píst, pístní čep, ojnici, ložiska a další rozměry.  

     Navrhovaný motor má být koncipován jako šestiválcový, zážehový, řadový, s reduktorem. 

Práce, která bude prováděna, obsahuje návrh klikového hřídele a návrh reduktoru. Tato 

diplomová práce se zabývá druhým ze zmíněných úkolů. Práce má dvě základní části: První je 

rešeršní, pro vytvoření komplexního přehledu o reduktorech, převodech a dalších 

zvažovaných součástech, druhá část následně řeší samotný návrh všech dílů, sestavení a 

výpočet dynamického modelu s klikovým hřídelem, simulaci při zatěžování a posouzení 

únavové životnosti součástí reduktoru.  
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1 STRUČNĚ Z HISTORIE ČESKOSLOVENSKÝCH MOTORŮ 

     Již v úvodu bylo naznačeno velmi zevrubné rozdělení motorů, které jsou v současné době 

používány pro pohony letadel na českých letištích. Všeobecně lze říci, že na starých 

československých letadlech (vyráběných po 2. sv. válce do konce 80. let 20. stol.) jsou staré 

československé motory osvědčené konstrukce (Walter Minor 4 a 6), popř. jejich upravené 

verze vyráběné firmou Avia (dříve Motorlet) M-332/137/337. U nových letadel vyráběných a 

provozovaných v ČR (vyráběných od 90. let dodnes) se tyto motory používají v omezené 

míře, převažují motory zahraniční provenience. Jde o motory rakouské značky Rotax pro 

ULL a lehká sportovní letadla, pro letadla s potřebou většího výkonu se využívají osvědčené 

americké pohonné jednotky značky Lycoming. Zahraniční motory však nejsou skupinou, na 

kterou má tato diplomová práce navazovat, a proto nebudou dále zmiňovány. 

Tato práce je zaměřena na nejrozšířenější řadu čs. motorů Mikron – Minor – M-332 – M-337. 

     Motory Walter po roce 1945 navázaly na úspěšné meziválečné období. Tak vznikl motor 

Walter Minor 4-III (typové označení M-133), jehož sériová výroba začala v roce 1946. Šlo o 

invertní čtyřválcový řadový motor o vzletovém výkonu 77 kW (105 k) při 2500 ot/min. Tato 

pohonná jednotka měla pro rozvoj letectví velký význam, protože po dlouhá léta to byl jediný 

letecký motor se spolehlivým provozem, s jednoduchou montáží a údržbou. Minor 4-III byl 

první československou pohonnou leteckou jednotkou, která se podrobila zkouškám podle 

tehdy nových mezinárodních technických podmínek, které stanovila Chicagská konference o 

civilním letectví (PICAO) v roce 1944 a úspěšně všechny požadavky splnil. Zkouška 

probíhala ve třech provozních režimech: 100 hodin chodu na plný výkon, 50 hodin na 

cestovní výkon a 50 hodin specializovaných zkoušek. Minor 4-III nalezl uplatnění na 

letadlech M-1 Sokol, L-40 MetaSokol, prvních strojích z řady Otrokovicích Trenerů (Z-26, Z-

126), Ae-45, na řadě prototypů a amatérských konstrukcích. Většinu těchto typů dodnes 

nalezneme v českých aeroklubech. Celkem bylo vyrobeno 1800 kusů motorů Minor 4-III 

[15].  

     Z původního motoru Minor 4-III následně vznikly výkonnější verze s kompresorem Walter 

Minor 4-III-S (M-333). Tato úprava dostala elektrický vypínatelný kompresor, který zvýšil 

vzletový výkon na 88 kW (120 k) při 2600 ot/min. Tato verze se však neuplatnila kvůli 

problémům s chlazením. Jediné využití nalezla tato verze motoru v roce 1948 na letadle M-1 

Sokol při dálkovém přeletu do Austrálie. 

     Řadu poválečných Minorů doplňoval šestiválcový řadový invertní motor Walter Minor 6-

III (typové označení M-135). Na svou dobu velmi robustní a úsporná pohonná jednotka, jejíž 

vzletový výkon činil 118 kW (160 k) při 2500 ot/min. Minor 6-III našel uplatnění nejprve 

v zahraničí, kam se hodně exportoval (především bývalá Jugoslávie, kde se vyráběl licenčně). 

Tento motor často sloužil jako náhrada v letadlech z 2. sv. války a meziválečného období. 

V Československu šlo nejspíše o nejrozšířenější pohonnou jednotku, montovanou na letouny 

řady Trener Z-226, Z-326, Z-526, L-200 Morava a mnoha prototypových konstrukcích. 

Během sériové výroby vzniklo celkem 1300 kusů motorů Minor 6-III [15]. 

     Stejně jako v případě čtyřválcového Minoru vznikla i pro šestiválec kompresorová verze, 

jejíž celý název zněl Walter Minor 6-III-S (M-335), a jeho výkon dosahoval 132 kW (180 k), 

ovšem pouze po dobu maximálně 2 minut. Stejně jako Minor 4-III-S se ani Minor 6-III-S 

neujal.  

     Motory Walter Minor byly z pohledu konstrukce zážehové, řadové, invertní, vzduchem 

chlazené motory. Rozvody OHV poháněly dva ventily (1 sací a 1 výfukový). Tvorba směsi 

probíhala ve dvou karburátorech. Mazací systém byl oběžný, tlakový, se suchou skříní, 
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s dvěma kolečkovými zubovými čerpadly (jedno sací a jedno tlakové). Palivové čerpadlo bylo 

dvojité, rotační, membránové. Motor se spouštěl buď ručně, nebo elektricky. V  ose klikového 

hřídele na zadní stěně motorové skříně normalizovaná příruba, kam se namontoval ruční nebo 

elektrický spouštěč [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   a.                                                                        b. 

                              Obr. 1 – a. Motor Walter Minor III-S,  b. motor M-332  [15]  

 

     Další vývoj leteckých motorů Walter Minor směřoval směrem snižování provozních 

nákladů a zvyšování výkonu. V roce 1956, již v n. p. Avia, představil Ing. Bohumil Šimůnek 

výrazně vylepšenou verzi motoru, pojmenovanou M-332 (exportní název Walter Minor 4-III-

Sc). Tato pohonná jednotka vznikla důkladnou rekonstrukcí a modernizací motoru Minor-4-

III, použitím vypínatelného kompresoru a především přímého nízkotlakého vstřikování paliva 

do sacího potrubí před vstupem do válců. Takto upravená pohonná jednotka dosahovala 

vzletového výkonu 103 kW (140 k) při 2700 ot/min. a jmenovitý výkon činil 84 kW (115 k) 

při 2550 ot/min. Ve srovnání se svým vzorem Walter Minor 4-III byl M-332 pouze o 2 kg 

těžší, ovšem výkon narostl o 22 kW, tzn. Měrná hmotnost motoru se snížila o 30%, výkon 

porostl o 33% a spotřeba při cestovním výkonu poklesla 10 - 15%. Postupem času nahradil 

motor m-332 většinu do té doby používaných Minorů 4-III [15].   

     Obdobným způsobem, jako vznikl M-332, vznikla i šestiválcová verze M-337, který se stal 

kompresorovým pokračovatelem Minoru 6-III. S nízkotlakým vstřikem paliva do sacího 

potrubí. Oproti svému předchůdci narostl vzletový výkon na 154 kW (210 k) při 2750 ot/min. 

Pohonná jednotka M-337 začala v roce 1959 postupně nahrazovat staré Minory 6-III a stal se 

také vyhledávaným motorem pro použití na dvoumotorových letadlech L-200A - D Morava 

nebo Ae-145.  

     Výše popisované motory se vyznačovaly robustní konstrukcí, dobrými výkonovými 

parametry i úsporným provozem, ovšem s vývojem sportovního letectví se ukázaly 

nedostatečné pro akrobatická letadla. Předchozí motory bylo možno pro akrobacii použít, ale 

pouze s upraveným mazáním a podmínkou byl krátkodobý let (při letu na zádech) a jen na 

plný plyn. V n. p. Avia proto na nové požadavky zareagovali úpravou motoru M-337. 

Modifikace spočívala v odebrání kompresoru a úpravy vstřikovacího systému, který musel 

vydržet vysoká přetížení a dlouhodobý let na zádech. Takto vzniklá pohonná jednotka dostala 

název M-137A, jejíž vzletový výkon dosáhl 132 kW (180 k) při 2750 ot/min. Nový motor M-

137A nalezl uplatnění u posledních typů letade  řady Trener (Z-526) a  Z-42/43. Souběžně 
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vznikl i motor M-137AZ, který se lišil pouze obráceným tvarem kanálu, který do sacího 

potrubí přiváděl vzduch, a tím umožnil montáž filtru vzduchu [15].  

     Již během vývoje M-137A se některé jednotlivé úpravy zkoušely také na původní M-337. 

Tak vznikla plně akrobatická pohonná jednotka M-337A, která díky kompresoru umožnila 

využití plného výkonu 154 kW (210 k). M-337A dostala upravené čerpadlo z M-137A a 

kompresor zvyšoval plnění motoru. Kompresor však bylo doporučeno při akrobacii vypínat, 

pokud by nebyl vypnut, pak bylo nutné, aby pilot během akrobatického letu dodržel 

stanovené rozsahy plnicích tlaků pro jednotlivé režimy chodu motoru (to ovšem zvládli jen 

nejlepší piloti). V roce 1980 ještě vznikla verze M-337AK, lišící se pouze zdokonalenou 

olejovou soustavou pro akrobatické lety. Olejové čerpadlo má na odsávacím stupni 

automatický dvoucestný přepadový ventil, který při akrobatických figurách přepíná odsávání 

oleje buď ke sběrači, nebo k hornímu víku, což zajistilo vrácení oleje z motoru do olejové 

nádrže ve všech letových polohách [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            a.                                                                        b. 

Obr. 2 – a. Motor Walter Minor 6, b. motor M-337 [15] 

 

     V současnosti se původní motory Walter Minor nevyrábějí. Motory řady M-332/337/137 

jsou stále vyráběny společností LOM n. p. v Praze a převážná většina produkce je určena 

k exportu především do Ruska. 
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2 REDUKTORY 

     Reduktory jsou zařízení pro přenos točivého momentu a výkonu v požadovaném poměru. 

Nejčastěji bývá takový přenos realizován ozubeným soukolím, pomocí řemenu nebo 

ozubeného řetězu. 

   

2.1 REDUKCE POMOCÍ OZUBENÉHO SOUKOLÍ 

     Reduktory se u leteckých motorů používají ke snížení otáček na výstupním hřídeli oproti 

počtu otáček klikového hřídele samotného motoru.  

     Potřeba tohoto snížení otáček na klikovém hřídeli je dána skutečností, že letadlové vrtule 

větších rozměrů dosahují nejvyšších účinností v rozsahu 1200 až 1600 otáček za minutu, 

přičemž pro dosažení vyššího výkonu spalovacího motoru, při zachování nižších hmotností, 

menších rozměrů a dostatečné účinnosti, je potřeba, aby klikový hřídel pracoval v otáčkách 

výrazně vyšších, než jsou následně na vrtuli. Z těchto důvodů se mezi vrtuli a klikový hřídel 

vkládá převod určený pro snížení otáček, který následně zajišťuje, aby nejvyšší provozní 

otáčky výstupního hřídele (především ve startovním režimu) odpovídaly rozsahu otáček vrtule 

při její nejlepší účinnosti [24]. 

     Výhodou použití reduktoru je mimo dosažení vyšší účinnosti vrtule také vyšší umístění 

osy vrtule od povrchu země při použití nesouosých reduktorů. Tato možnost dovoluje u 

výkonnějších leteckých motorů využití dvou protiběžných vrtulí, které nejen že dovolují 

s větší účinností využít výkon motoru, ale především z převážné míry odstraňuje působení 

krouticího momentu na lože motoru [24].  

     Nevýhodou reduktorů je celkové zvýšení hmotnosti, náročnost na výrobu a především 

mechanické ztráty, kvůli kterým je přenesený výkon z klikového hřídele na vrtuli nižší. 

Z tohoto důvodu se reduktory využívají na motory s otáčkami vyššími než 2600 min
-1

 anebo 

výkonem nad 300 k (224 kW), kdy jsou nevýhody převáženy ziskem vyšší účinnosti vrtule 

díky redukci otáček [24]. 

 

Vrtulové reduktory primárně dělíme na [1]: 

a) Nesouosé 

1) S jedním párem ozubených kol 

2) Se dvěma páry ozubených kol (předlohové) 

b) Souosé 

1) Planetový soukolí s čelními koly 

2) Planetové soukolí s kuželovými koly 

    

    Nesouosé reduktory se využívají především u řadových motorů. U tohoto typu reduktoru 

nejsou totožné osy klikového a výstupního (vrtulového) hřídele. Tyto osy jsou rovnoběžně 

uspořádány.  Pro přenos krouticího momentu se nejčastěji používají čelní ozubená kola. Tvar 

zubů se liší podle potřeb a požadavků, ovšem nejčastěji se volí přímé nebo šikmé (šípové) 

zuby. Velmi málo se volí obloukové zuby. Výhodou přímého a šikmého ozubení je především 

výrobní jednoduchost a tím nižší cena. Ke snižování rázů při nerovnoměrnosti chodu a 

zrychlování při provozu motoru se využívá pružné uložení věnců ozubených kol. K účelu 
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odpružení se nejčastěji využívají šroubové pružiny, které se umisťují v náboji ozubeného kola 

a přenášejí krouticí moment z hnací části náboje na hnanou část. Jiný často používaný typ 

pružného spojení spočívá v uložení hnacího kola reduktoru na zvlášť uloženém krátkém 

hřídeli, který je s klikovým hřídelem spojen pružnou spojkou nebo jiným druhem 

odpruženého spoje. Všemi těmito možnostmi se mění frekvence soustavy klikového hřídele a 

snižuje se vliv torzního kmitání v rozsahu pracovních otáček motoru a odstraňuje se 

nepříznivý vliv deformací klikového hřídele na záběr ozubeného soukolí reduktoru [23]. 

     Na hřídele nesouosých reduktorů jsou používány kluzná nebo valivá ložiska, přičemž 

ložisko na výstupním vrtulovém hřídeli nejčastěji bývá radiálně-axiální kuličkové/kuželíkové 

ložisko, protože musí zachycovat tahovou sílu vrtule [1].  

     Nesouosé reduktory skýtají především výhodu v jednoduché konstrukci, tedy i nižších 

výrobních nákladech, a v posunutí výstupního hřídele. Hlavní nevýhodou je obtížná 

použitelnost u hvězdicových motorů a některých plochých motorů, u kterých hrozí 

nerovnoměrnost chlazení válců v důsledku posunutí vrtulového hřídele z osy motoru. Další 

zásadní nevýhodou je velké namáhání ložisek a jednotlivých ozubených kol, protože výkon 

motoru je přenášen jedním nebo dvěma páry ozubených kol. Právě reakce působících 

obvodových sil ozubených soukolí jsou zachytávány ložisky hřídelů [24]. 

 

 

a.                                                                          b. 
 

Obr. 3 – Nesouosý reduktor [1]: a - nesouosý reduktor, b - schéma nesouosého reduktoru 

 

     Předlohové reduktory (nesouosé reduktory se dvěma páry ozubených kol) mají klikový i 

vrtulové hřídel v jedné ose (souosost), ovšem redukce otáček a přenos krouticího momentu je 

realizován přes dvojici ozubených soukolí a předlohového hřídele. Stejně jako u výše 

popsaných nesouosých reduktorů se využívají čelní ozubená kola s přímým nebo šikmým 

ozubením. Kvůli eliminaci rázů od klikového hřídele a kmitání se využívají stejné prostředky 

pro pružné uložení, jako již byly popsány výše u předchozích typů reduktorů. Předlohové 

reduktory přebírají některé výhody nesouosých reduktorů, tedy jednoduchá konstrukce, nízké 

výrobní náklady a snadná údržba. Uložení předlohového hřídele s ozubenými koly lze umístit 

v jakékoliv poloze na kružnici v příčné rovině okolo osy klikového a vrtulového hřídele, což 

je výhoda v případě potřeby umístění a montáže dalšího příslušenství. Nevýhodou je vysoké 

zatížení ložisek a potřeba vyššího umístění, protože stejně jako planetové reduktory i 

předlohové mají souosé výstupní hřídele. 
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Obr. 5 – Schéma předlohového reduktoru. 

 

     Souosé reduktory používají k přenosu krouticího momentu z klikového hřídele na hřídel 

vrtulový planetové převody v různém uspořádání. Nejčastěji využívané jsou čelní ozubená 

kola nebo kuželová kola, oboje s přímými nebo šikmými zuby. U souosých reduktorů se 

využívá malá redukce, kdy je zastaveno centrální kolo, které je pevně uchyceno ve skříni 

reduktoru. Krouticí moment z klikového hřídele je přiváděn na korunové kolo a výstupní 

moment z reduktoru je odebírán z unášeče. Ozubená kola a satelity bývají kvůli tlumení rázů 

od klikového hřídele odpruženy podobným způsobem, jako u nesouosých reduktorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a.                                                                        b. 
 

 

 

 

 

 

 

 c.                                                                      d. 
 

Obr. 4 – Souosé (planetové) reduktory:  a - souosý reduktor tvořený kuželovými ozubenými koly [24],  

b - souosý reduktor tvořený čelními ozubenými koly [24], c - schéma souosého reduktoru s kuželovými 

ozubenými koly [1], d - schéma souosého reduktoru s čelními ozubenými koly [1]. 
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     Výhodou souosých reduktorů je souosost klikového a vrtulového hřídele, která umožňuje 

rovnoměrné chlazení válců motoru, dále pak menší a rovnoměrné zatížení a přenos výkonu 

díky rozdělení mezi více satelitních kol. Toto zatížení se zlepšuje různým uspořádáním a 

počtem satelitů. Mezi další výhody patří malé zatížení ložisek jednotlivých hřídelů díky 

vzájemnému vyrušení reakcí obvodových sil jednotlivých kol. Hlavními nevýhodami 

souosých reduktorů jsou vyšší konstrukční složitost a výrobní náročnost, s čímž roste i 

výrobní cena. Za zmínku též stojí nevýhoda, že toto uspořádání vyžaduje vyšší umístění 

motoru na letadle (vyšší podvozek), a to právě v důsledku stejné výšky os obou hřídelů [24]. 

 

2.2 ŘEMENOVÉ A ŘETĚZOVÉ PŘEVODY 

     Řemenové a řetězové převody jsou ohebné pružné členy, které jsou využívány pro přenos 

výkonu na delší vzdálenosti. Často slouží jako jednodušší a levnější náhrada ozubených kol. 

Výhodou těchto pružných členů je zachycování rázových zatížení a schopnost tlumení 

kmitání. Problémem řemenových a řetězových převodů je jejich omezená životnost, která 

vyžaduje častější a důslednější kontroly [20].  

     Tento druh převodu výkonu je v této diplomové práci zmíněn hlavně proto, aby byl 

vytvořen přehled možností převodu a přenosu točivého momentu. Při porovnání vlastností je 

jasná volba ozubeného převodu. Z těchto důvodů zde budou řemenové a řetězové převody 

zmíněny jen stručně pro kompletní shrnutí. 

 

2.2.1 ŘEMENOVÉ PŘEVODY 

Základními typy používaných řemenů jsou [20]: 

 Ploché řemeny – mívají klenutou funkční plochu. 

 Kruhové řemeny – řemenice pro tyto řemeny jsou opatřeny půlkruhovou nebo 

klínovou drážkou. 

 Klínové řemeny – drážka v řemenici má tvar rovnoramenného lichoběžníku. 

 Ozubené řemeny – řemenice vybaveny ozubením. 
      

     Základní a nejdůležitější vlastností řemenových převodů je přenos výkonu na velké 

vzdálenosti. U většiny řemenů (kromě ozubených) dochází ke creepu a skluzu, z čehož 

vyplývá, že poměry úhlových rychlostí hřídelů nejsou konstantní a nerovnají se poměrům 

průměrů použitých řemenic. Pro automatické seřizování osových vzdáleností lze používat 

napínací kladky, které po delším provozu nebo výměně řemenu samy nastaví optimální 

osovou vzdálenost hřídelů. K výčtu již výše vyjmenovaných výhod dále patří tichý chod 

převodu a vysoká dovolená obvodová rychlost [20].  

 
                a.                        b.                           c.                                         d. 

Obr. 6 – Tvary příčných průřezů klínových řemenů [20]: a – klasický průřez, b – úzký řemen, c – 

ozubený (variátorový) řemen, d – víceklínový řemen. 
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     Ploché řemeny se obecně skládají ze dvou vrstev. První je tažná vrstva, která slouží 

k přenosu obvodové síly z řemenice. Druhou je styková vrstva, která přenáší třecí sílu 

z plochy řemenice na tažnou vrstvu. Styková vrstva se nachází buď na obou stranách řemenu, 

nebo jen na jedné straně, přičemž druhá je chráněna textilní vrstvou. Materiál používaný pro 

výrobu tažné vrstvy bývají polyesterová, aramidová nebo nylonová tkanina, nebo ocelový 

drát. Styková vrstva je vyráběna z pryže, polyamidu nebo uretanu [20].  

     Klínové řemeny tvoří opláštěné pryžové jádro, uvnitř kterého je vrstva bavlněných, 

viskózových nebo nylonových provazců. Oproti plochým řemenům jsou klínové řemeny 

využívány na přenos výkonu na kratší vzdálenosti, mají nižší účinnost přenosu, ovšem to je 

možno vyřešit použitím více řemenů na jedné řemenici [20].  

     Ozubené řemeny jsou vyráběny z chloroprenového kaučuku (neoprenu) nebo polyuretanu, 

s vloženými ocelovými nebo skelnými vlákny. Oproti předcházejícím typům řemenů mají 

ozubené řemeny tu výhodu, že u nich nedochází k prodlužování a skluzu, čímž zaručují 

neměnný převodový poměr, mohou pracovat bez předpětí řemene a mohou pracovat ve 

velkém rozsahu obvodových rychlostí. Základními nevýhodami ozubených převodů jsou 

vyšší cena a buzení vibrací při záběru zubů během provozu [20].  

     Vedle pryžových řemenů existuje také skupina kovových řemenů. Ty vynikají hlavně 

vysokou pevností v tahu a geometrickou stálostí. Minimální tloušťka takových řetězů je 0,05 

mm a šířka od 0,65 mm. Výhodami kovových řemenů jsou dále vysoká životnost, přesný 

chod, nevyžadují mazání, vynikají dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí a jsou použitelné v 

prostředí do maximálních teplot 370°C. Kovové řemeny se vyrábějí z korozivzdorné oceli, 

díky čemuž jsou nenasákavé a lze je používat v korozním prostředí a v místech s požadavkem 

na sterilitu [20].  

 

2.2.2 ŘETĚZOVÉ PŘEVODY 

     U řetězových převodů je základem přenosu výkonu a momentu tvarový styk mezi řetězem 

a řetězovým kolem. Díky tvarovému styku nedochází ke skluzu a hodnota převodu je 

neměnná. Oproti řemenovým převodům mají řetězové převody daleko vyšší životnost a 

vysokou účinnost.  

     Nejpoužívanějším typem řetězu je válečkový řetěz, který má normalizované tvary a 

rozměry. Řetěz je tvořen vnitřními a vnějšími články. Vnější články tvoří vnější desky pevně 

pospojované pomocí čepů. Vnitřní články tvoří vnitřní desky, do kterých jsou pevně 

nalisovány pouzdra. Tato pouzdra se volně otáčejí okolo čepů vnějších článků. Na tato 

pouzdra je navíc navlečen dutý váleček, který slouží ke snižování tření mezi řetězem a zuby 

řetězového kola. Základní rozměry řetězu jsou zobrazeny na obrázku 7 [20].    

Vyráběné válečkové řetězy jsou dvou typů podle rozměrových řad: 

 Evropská rozměrová řada (typ B) 

 Americká rozměrová řada (typ A a C) 
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Obr. 7 – Základní názvosloví válečkových řetězů [20] 

 

Další dělení řetězů je podle tvaru desek, kdy rozeznáváme standardní a rovné, a další 

používané dělení je dle rozteče, a to jsou řetězy s běžnou a prodlouženou roztečí.  

     Podle velikosti přenášeného výkonu se používají řetězy jednoduché a víceřadé. Pro menší 

výkony postačuje jednořady řetěz, s rostoucím výkonem a rychlostí jsou následně voleny 

řetězy dvouřadé nebo třířadé [20].  
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3 OZUBENÁ SOUKOLÍ 

     Ozubená soukolí jsou nejrozšířenějším typem převodového mechanismu. Princip činnosti 

spočívá na principu záběru s bezprostředním dotykem spolu zabíracích členů soukolí. 

Nejjednodušší formou takového mechanismu je dvojice ozubených kol, která se skládá 

z hnaného a hnacího kola. Menší ozubené kolo je označováno jako pastorek a větší jako kolo. 

Tato dvojice ozubených kol tvoří kinematickou a silovou vazbu, která dle požadavků 

transformuje úhlovou rychlost a krouticí moment s co nejvyšší mechanickou účinností [2]. 

     Změnu počtu otáček na soukolí charakterizuje převodový poměr, který je nejčastěji 

označován i a je dán vztahem [2]: 

  
  

  
         (1) 

kde ω1 jsou vstupní otáčky a ω2 výstupní otáčky. 

Podle hodnoty převodového poměru následně převod popisujeme jako: 

 i > 1 redukce neboli převod do pomala 

 i < 1 multiplikace neboli převod do rychla  

     Při známé poloze os ozubených kol o1 a o2 a s již známou velikostí převodového poměru i 

je relativní pohyb pastorku a kola určen okamžitou osou relativního pohybu o12, která je 

nositelkou vektoru relativní úhlové rychlosti ω12. Tato relativní uhlová rychlost je dána 

vztahem [2]: 

                                   
   

 
  (2) 

kde ω1 je uhlová rychlost hnacího kola ω2 je úhlová rychlost hnaného kola. 

Podle polohy jednotlivých os ozubených soukolí je následně osa relativního pohybu [2]: 

 o1 a o2 rovnoběžky – o12 je rovnoběžná s těmito osami a leží v jedné rovině (je 

komplanární).  

 o1 a o2 jsou různoběžné – o12 je komplanární a prochází průsečíkem os o1 a o2. 

 o1 a o2 jsou mimoběžné – poloha osy o12 je výsledek z prostorového řešení a toto 

řešení nemusí být jednoznačné. Osa o12 protíná nejkratší vzdálenost (příčku) mezi 

mimoběžnýma osami o1 a o2 a je k ní kolmá. 

 

3.1 OZUBENÁ KOLA 

   Ozubené kolo má dvě základní části – tělo a ozubený věnec.  

Ozubený věnec je určen tzv. roztečnou plochou. Kola se podle tvaru této plochy dělí na [20]: 

 kola válcová 

 kola kuželová 

 kola hyperboloidní 

Hyperboloidní kola jsou však z výrobního hlediska příliš složitá, a proto jsou nahrazována 

válcovými, kuželovými a globoidními koly.  
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     Jak již z názvu vyplývá, je ozubený věnec tvořen zuby, které jsou rovnoměrně rozmístěny 

po obvodě kola a geometricky jsou určeny především plochou boku zubu. Vymezující plochy 

pro radiální určení jsou hlavová plocha (plocha hlavy zubu) a patní plocha.  

 

Obr. 8 – Určující plochy a kružnice na ozubeném věnci [20] 

 

Patní a hlavová plocha jsou souosé a podle jejich vzájemné polohy rozeznáváme [2]: 

 kolo s vnějším ozubením (obr. 9 a b, c) 

 kolo s vnitřním ozubením (obr. 9 d) 

     V osovém směru vymezují ozubený věnec dvě čelní plochy, které jsou definovány šířkou 

věnce. Průnik boční plochy zubu a čelní plochy definuje čelní profil zubu. Čelní profil zubu je 

určen profilovou křivkou. Podle toho rozeznáváme profily zubů [2]: 

 evolventní 

 cykloidní 

 ostatní/zvláštní (smíšené, cévou, Novikovo, aj.) 

 

Podle tvaru boční čáry zubu následně rozeznáváme ozubená kola [20]: 

 kola s přímými zuby (obr. 9 a, d, e) 

 kola se šikmými zuby (obr. 9 b) 

 kola s dvojitě šikmými zuby / šípové zuby (obr. 9 c) 

 kola se zakřivenými zuby (obr. 9 k, m, n) 

 kola se šroubovými zuby (obr. 9 i) 

 ozubený hřeben (obr. 9 e) 

Ozubený hřeben je zvláštní případ ozubeného kola. Jde o část ozubeného válcového kola 

s nekonečně velkým poloměrem. Ozubený hřeben s pastorkem se využíjí v případě potřeby 

převodu pohybu rotačního na posuvný a obráceně. 
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     Ozubený převod je mechanismus skládající se ze tří členů – rámu a dvou ozubených kol. 

Podle relativního pohybu základních těles lze ozubené převody rozdělit na [20]: 

 valivá soukolí (obr. 9 a, b, c, d, e, f, g) 

 šroubová soukolí (obr. 9 h, i, k, m, n) 

 
 

 

Obr. 9 – Typy ozubených kol a sokolí [2] 
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     V automobilovém a leteckém průmyslu jsou, až na výjimky, používány výhradně ozubená 

kola s přímými nebo šikmými zuby. Důvody jsou relativně malé rozměry a kompaktnost, 

dobrá spolehlivost a životnost, dobrá mechanická účinnost a jednoduchost na výrobu, tedy 

nízké výrobní náklady.  

 

3.2 MATERIÁLY PRO VÝROBU OZUBENÝCH KOL 

     Základní materiál na výrobu ozubených kol je ocel. Mechanické vlastnosti jsou následně 

zlepšovány vhodným tepelným, nebo chemicko-tepelným zpracováním. Takové zpracování je 

důležitým předpokladem pro vysokou pevnost v dotyku a odolnost boků zubů proti 

opotřebení a zadření. Při povrchovém tepelném zpracování je zachováno houževnaté jádro, 

díky čemuž je zub odolný vůči křehkému lomu, hrozícímu při rázových zatíženích [2].  

     Dalšími méně používanými materiály pro výrobu ozubených kol jsou šedá litina, neželezné 

kovy a plasty. 

 

3.2.1 OCEL 

Ocelová ozubená kola se podle tvrdosti povrchu zubů dělí na [2]: 

 kola s tvrdostí HB ≤ 350 

 kola s tvrdostí HB > 350 

     Kola s tvrdostí HB ≤ 350 jsou široce používána pro přenos klidových zatížení a malými a 

středními krouticími momenty, kdy nejsou kladeny zvláštní požadavky na malou velikost kol. 

Požadované mechanické vlastnosti jsou dosahovány po normalizačním žíhání nebo 

zušlechtění. Při výrobě takových kol se postupuje tím způsobem, že kolo je nejprve tepelně 

zpracováno a až následně je vyráběno ozubení. Díky tomuto postupu je dosažená přesnost 

konečná, protože zuby nejsou vystaveny deformacím v důsledku následných tepelných 

zpracování. Popisovaná kola jsou levná a nekladou zvláštní požadavky na přesnost a tuhost 

uložení. Zuby těchto kol jsou většinou odolné vůči křehkému lomu [2]. 

Zpracování ozubených kol s tvrdostí HB ≤ 350 jsou [2]: 

 Normalizační žíhání 

o ohřev a ochlazení na vzduchu 

o zlepšuje obrobitelnosti kola 

o vhodná pro kola s nízkým a středním obsahem uhlíku (< 0,6% C) 

 Zušlechťování 

o zakalení s následným popouštěním při teplotách 550°C až 600°C 

o zvyšuje pevnost a tvrdost zubů (podle stupně popouštění 

o použití pro nelegované ušlechtilé uhlíkové ocelí a nízkolegovaných 

slitinových ocelí 

     Kola s tvrdostí HB > 350 se využívají pro přenos jak klidných, tak proměnlivých zatížení 

při středních až velmi vysokých krouticích momentech. Jsou použitelná do nejnáročnějších 

převodů s širokým spektrem konstrukčních a provozních požadavků. Podle požadavků na 

mechanické vlastnosti kola jsou voleny vhodné technologie zpracování, jako jsou kalení, 

cementování a nitridování [2]. 



BRNO 2013 

 

 

24 
 

OZUBENÁ SOUKOLÍ 

 
     Problémem tvrdých boků zubu je, že špatně zabíhají, což zvyšuje požadavky na velkou 

přesnost výroby a tuhost uložení. Problém dosažení požadované přesnosti ozubení je 

komplikován tepelným zpracováním, které se provádí až po výrobě zubů a způsobuje 

deformace ozubeného věnce. Kvůli obnovení původních tvarů jsou podle požadavků 

prováděny dokončovací operace, jako jsou broušení, lapování a ševingování [2].  

 

 Povrchové kalení zubů 

o nejhospodárnější způsob tepelného zpracování 

o výsledná tvrdost HRC = 45 až 55 

o povrch zubů je tvrdý a odolný proti otěru při zachování měkčího a 

houževnatého jádra 

o kalení předchází zušlechtění na optimální hodnoty pro jádro, dle požadavku 

o zanedbatelné deformace ozubeného věnce, ozubení se dále neupravuje 

o vhodné pro nelegované a legované ušlechtilé oceli se středním obsahem uhlíku 

 Cementování 

o sycení povrchu uhlíkem s následným objemovým zakalením 

o výsledná tvrdost HRC = 60 až 63 

o použití pro velmi namáhaná kola 

o volba cementační vrstvy δ je závislá na modulu 

 δ = (0,2 - 0,25).m pro m ≤ 4 mm 

 δ = 0,5 . m
1/2

 pro m > 4 mm 

o nevýhodou je deformace ozubeného věnce, nutné dokončovací práce 

o vhodné pro oceli s nižším obsahem uhlíku 

 Nitridování 

o sycení povrchu dusíkem 

o nevyvolává deformace ozubeného věnce 

o stejná tvrdost povrchu jako při cementování (HRC = 60 až 65) 

o pro kola středních a vyšších zatížení klidného charakteru 

o potřeba dobrého mazání 

o před nitridováním jsou kola normalizována nebo zušlechťována 

o použití pro oceli s přísadou Al, Cr a V  

 

3.2.2 ŠEDÁ LITINA 

     Šedá litina se používá na výrobu velkých ozubených kol, která pracují při menším klidném 

zatížení a malých obvodových rychlostech. Zuby těchto kol mají malou pevnost v ohybu a 

špatně snášejí rázy, v jejichž důsledku hrozí nebezpečí křehkého lomu. Oproti tomu jsou tyto 

zuby odolné proti vzniku pittingu (dobrý pevnost v dotyku) a odolnoné proti zadírání. 

Ozubená kola vyrobená z litiny nejsou náročná na mazání, a z tohoto důvodu se používají v 

otevřených převodech. V mnohých případech legovaná litina nahrazuje ocel na odlitky. Jde o 

levnější výrobní náklady a snadnější odlévání [2].  

 

3.2.3 NEŽELEZNÉ KOVY 

     Z neželezných kovů jsou na výrobu ozubených kol pro silové převody ojediněle použity 

mosaz a bronz. Neželezné kovy se hojně využívají v kinematických převodech, tedy v jemné 

mechanice a přístrojové technice [2]. 
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3.2.4 PLASTY 

     Plastové materiály pro ozubené převody jsou využívány hojně v kinematických převodech, 

v silových zřídka. Plastová ozubená kola se vyznačují nízkou únosností, jsou špatně tepelně 

vodivé a mají sklon k zadírání. Výhodami plastů je nízká hmotnost a odolnost proti 

chemickým a korozivním vlivům [2].  

     Plastová kola dobře tlumí vibrace a rázy a tím zajišťují tichý chod mechanismu. Jejich 

citlivost na přesnost montáže je minimální, dobře se zabíhají a jsou nenáročná na mazání. 

V ozubených soukolích se plastová kola nejčastěji používají v záběru s ocelovým nebo 

litinovým kolem.  

    V současné době existuje velké množství druhů plastů s rozličným složením a různými 

fyzikálními vlastnostmi. Pro výrobu ozubených kol jsou nejpoužívanější textolit, kaprolon, 

fenoplasty, polyamidy (nylon, silon), polyformaldehyd, polyuretan, polymethylmetakrylát, 

vrstvené materiály, aj. Metoda výroby plastových kol je vstřikování [2]. 

 

3.3 VÝROBA OZUBENÝCH KOL 

Ozubená kola se mohou vyrábět technologií [2]: 

 Odléváním – buď do písku, do trvalých nebo skořepinových forem, do forem 

získaných metodou vytavitelných modelů, odstředivým litím. 

 Slinováním – prášková metalurgie 

 Tvářením 

 Obráběním 

     Převládající metoda výroby ozubených kol z oceli je obrábění, a to frézování, obrážení 

nebo protahování. Způsoby obrábění jsou [2]: 

 Dělící způsob – profil nástroje odpovídá tvaru zubové mezery kola, profily se 

vytvářejí postupně jedna za druhou. 

 Odvalovací způsob – profily zubových mezer jsou vytvářeny plynulým odvalováním 

nástroje, jehož profil se liší od profilu zubové mezery kola. 

Konkrétně jde o metody výroby frézování dělícím způsobem, obrážení odvalovacím 

způsobem a frézování odvalovacím způsobem. 

     Frézování dělícím způsobem se také nazývá profilové frézování. Nástrojem pro výrobu 

ozubení je tvarová fréza, která má stejný tvar jako zubová mezera vyráběného kola. Při 

využití této výrobní metody je teoreticky potřeba používat různé tvary nástrojů pro různé 

počty zubů na ozubeném věnci. Ve skutečnosti nejsou rozdíly ve tvaru zubové mezery natolik 

veliké, aby bylo potřeba používat takové množství nástrojů. Z tohoto důvodu se pro výrobu 

ozubených kol v určitém rozsahu počtu zubů a dostatečnou přesností využívají sady 

tvarových (modulových) fréz, které obsahují konečný počet nástrojů stejného modulu a úhlu 

profilu. Podle velikosti modulu se pak používají kotoučové frézy (pro menší moduly) a 

stopkové frézy (větší moduly) [19]. 

     Obrážení odvalovacím způsobem se též nazývá odvalovací obrážení a je založeno na 

principu vzájemného odvalování mezi nástrojem a obrobkem. Nástrojem jsou buď kotoučový 

a hřebenový obrážecí nůž. Kotoučový obrážecí nůž koná přímočarý vratný řezný pohyb, 

přičemž se pomalu otáčí a přibližuje k obrobku, který také koná rotační pohyb (obr. 10 a). Po 

dosažení předepsané hloubky zubové mezery se přísuv zastaví, přičemž se nástroj i obrobek 
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nadále otáčejí. Pro výrobu ozubeného kola obvykle stačí jedna a čtvrt otáčky obrobku. 

Hřebenový obrážecí nůž je používán pro přesnější obrábění zubů. Nástroj má tvar základního 

profilu zubu a vykonává přímočarý vratný řezný pohyb, přičemž se obrobek otáčí a posouvá 

se podél nože. (obr. 10 b). Po dokončení několika zubových mezer se obrobek pootočí o 

několik roztečí zpět a vrátí se zpět do výchozí polohy. Tento proces se opakuje do dokončení 

všech zubů na ozubeném věnci [20]. 

 

a.                                                                    b. 

Obr. 10 – Odvalovací obrážení [20]: a – výroba ozubeného kola kotoučovým obrážecím nožem,  

b - výroba ozubeného kola hřebenovým obrážecím nožem 

 

     Frézování odvalovacím způsobem, jinak odvalovací frézování, je nejrozšířenější způsob 

výroby čelních ozubených a šnekových kol. Nástroj se nazývá odvalovací fréza a má tvar 

evolventního šneku, která s obrobkem tvoří šroubové soukolí. Fréza se během výroby točí 

kolem své osy a zároveň koná řezná pohyb. Fréza se během jedné otáčky obrobku otočí 

tolikrát, kolik má vyráběné ozubené kolo zubů. Zuby frézy mají v normálné rovině základní 

profil, a proto se musí při výrobě ozubení sklánět. V případě výroby přímých zubů se osa 

frézy sklání k ose obrobku o úhel stoupání šroubovice. Při frézování kol s šikmými zuby se 

osa frézy sklání o rozdíl úhlů stoupání šroubovice frézy a ozubeného kola [20]. 

 

 

Obr. 11 – Výroba šnekového kola odvalovací frézou [20] 
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     Na způsobu výroby následně závisí i zvolené dokončovací práce. Nekalená a chemicko-

tepelně nezpracovaná ozubená kola, která byla vyrobena frézováním nebo obrážením, se 

dokončují [20]: 

 Ševingováním: 

o materiál je odebírán v malých třískách řeznými drážkami v ševingovacím kole, 

které s obráběcím kolem tvoří šroubové soukolí 

o zlepšení přesnosti ozubení o 1 stupeň podle ČSN ISO 

 Leštěním: 

o prováděno jedním nebo více ozubenými koly s tvrzenými boky zubů 

Ozubená kola, která byla kalená, nebo cementovaná a kalená, jsou dokončována: 

 Broušením: 

o prováděno dělícím nebo odvalovacím způsobem 

o 2 způsoby broušení: 

 diskontinuální odval v jedné zubové mezeře 

 kontinuální odval pomocí šnekového kotouče 

o podle způsobu broušení lze dosáhnout stupně přesnosti 2 až 7 podle ČSN ISO 

 Lapováním: 

o obráběné ozubené kolo zabírá s lapovacím kolem 

o lapovací kolo koná axiální přímočarý vratný pohyb proti obrobku 

o na nástroj je nanášena lapovací pasta 
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4 HŘÍDELE 

     Hřídel je součást nejčastěji kruhového průřezu, která je nosným elementem rotujících dílů 

mechanismu, jako jsou ozubená kola, řemenice, řetězová kola, spojky, nejrůznější pracovní 

nástroje, a další součásti, které slouží pro přenos nebo akumulaci kinetické energie během 

rotace. Základní úlohou hřídelů v mechanismu je přenos točivého momentu a s ním spojeného 

otáčivého pohybu. Hřídele jsou otočně ukládány do valivých nebo kluzných ložisek. [6] [20] 

     Osa je válcová strojní součást, která stejně jako hřídel přenáší točivý moment, ale slouží 

pouze jako nosný prvek pro kladky, bubny, pojížděcí kola, apod. Osy jsou nehybné a otočné. 

Nehybná osa je pevně uložená a nese součást, která se na ní pohybuje. Naopak otočná osa je 

se součástí spojena pevně a je uložena nejčastěji v ložiskách, ve kterých se otočně pohybuje 

[6].  

     Navrhování hřídele je závislé na koncepci konstruovaného stroje a tvarech součástí, které 

budou na této hřídeli umístěny. S ohledem a předpoklady na druh zatěžování, požadavky na 

mechanické vlastnosti, hmotnosti, opotřebení aj. se následně volí materiál.  

     Konstruovaný hřídel má nejčastěji tvar válce, vybavený osazeními, drážkami a otvory, 

které jsou dány konstrukčním řešením, anebo vyplývají z pevnostního výpočtu 

a konstrukčního řešení. Uložení navazujících součástí na hřídeli musí být realizováno tak, aby 

byl zajištěn přenos zatížení a radiální a axiální síly byly zachycovány ložisky. Axiální 

ustavení součástí na hřídeli, seřízení vůle ložisek, a axiální přenos zatížení jsou zabezpečeny 

vhodně zvoleným osazením. Osazení je dále voleno tak, aby byla umožněna co nejsnadnější 

montáž a demontáž celé sestavy hřídele a navazujících součástí. Vhodně zvolené osazení 

následně definuje konstrukční uspořádání skříně, do které je sestava s hřídelí uložena. 

Nejvhodnější je oboustranné uložení, kdy je hřídel uložena mezi dvěma ložisky. Při volbě 

letmého uložení, kdy je hřídel uložena pouze v jednom ložisku, je nutno součást (řemenice, 

ozubené nebo řetězové kolo, aj.) montovat mimo stroj, aby bylo zabráněno nadměrnému 

průhybu hřídele. Pro velmi dlouhé hřídele je voleno uložení s několika ložisky. V takovém 

případě je kladen požadavek na souosost a přesnost uložení. [20]  

     Pro minimalizaci ohybových momentů a následných průhybů hřídele je vhodná volba co 

nejkratšího hřídele. Pro potřeby dostatečného mazání, snadné montáže a demontáže, je nutno 

zajisti mezi uloženými součástmi dostatečnou vzdálenost, z čehož vyplývá volba osazení. 

Součásti, které přenášejí zatížení, je potřeba umisťovat co nejblíže ložiskům, čímž jsou 

zajištěny co nejmenší hodnoty ohybových momentů v místech s největší koncentrací napětí.  

     Součásti uložené na hřídeli je potřeba zajistit proti axiálnímu pohybu. Styk součásti s 

osazením hřídele je zajištěn pomocí stykových čelních ploch. S tím dále souvisí vhodná volba 

průměru osazení, poloměrů zaoblení nebo zápichu. Zajištění na straně bez osazení je 

realizování pojistným kroužkem, maticí, distančními kroužky nebo svěrnými kroužky. Při 

menších působících axiálních silách je možné použití tlakového spoje, nalisování součásti na 

hřídel, kolíky nebo stavěcí kroužky. 

     Jak již bylo výše řečeno, hřídele slouží především pro přenos točivého momentu a 

otáčivého pohybu. Tento přenos je potřeba realizovat vhodným spojením hřídele a součásti 

pomocí [20]:  

 Těsného pera – nejčastější a nejekonomičtější forma spoje hřídele a součásti, pro 

střední točivé momenty a neměnný smysl otáčení. 

 Podélné klíny – zajišťují ustavení polohy součásti na hřídeli, vysoká přesnost uložení, 

redukce čelního a obvodového házení. 
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 Drážkovým spojem – tvořena drážkami na hřídeli a zuby na náboji součásti, pro přenos 

velkých a časově proměnlivých zatížení při požadavku na krátký náboj. 

o rovnoboké drážkování 

o evolventní drážkování 

o jemné drážkování 

 Polygonovým spojem – vhodné jako náhrada drážkových spojů při nadměrné 

koncentraci napětí na drážky, pro rázová zatížení v obou směrech. Vznikají úpravou 

náboje na trojboký nebo čtyřboký profil, jsou samostředící a samy vymezují vůle. 

 Kolíky 

 Stavěcími šrouby – pro axiální vymezení polohy součásti. Přenos pouze malých 

momentů.  

 Tlakovými spoji – spojení hřídele a součásti realizováno pružnou nebo plastickou 

deformací spojovaných částí, která zajišťuje stálé předpětí ve spoji (uložení 

s přesahem). Vhodné pro přenos velkých momentů a axiálních sil.  

 Svěrnými a rozpěrnými spoji – pevné a snadno rozebíratelné spojení. Vhodné pro 

přenos malých a středních momentů. Realizovány několika páry axiálně stlačených 

kroužků s kuželovými stykovými plochami.  

 

4.1 MATERIÁLY PRO VÝROBU HŘÍDELŮ 

    Velikost průhybu hřídele je závislá na jeho tuhosti. Pevnost materiálu hřídele není 

podstatná. Většina hřídelů je vyráběna z ocelí, a ty mají všechny zhruba stejný modul 

pružnosti v tahu. Z toho důvodu se změna tuhosti hřídele nemění změnou materiálu, ale 

úpravou geometrie hřídele. Výběr oceli záleží na volbě následného tepelného zpracování [6] 

[20]: 

 Oceli třídy 11 – malé a střední namáhání, tepelně nezpracované, normalizačně žíhané. 

 Oceli třídy 12 – povrchové tvrzení, pro uložení ložisek. 

 Oceli třídy 12, 13, 14 a 15 – více namáhané hřídele, zušlechťovaní. 

     Důležitým kritériem pro volbu oceli je fakt, zda se bude jednat o sériovou nebo kusovou 

výrobu, na čemž závisí technologie výroby hřídele. Menší kusová výroba je uskutečnitelná 

pomocí obrábění odebíráním materiálu z polotovaru, kterým mohou být pro menší průměry 

tyče tvářené za studena, pro větší průměry tyče válcované za tepla. Pro sériovou a hromadnou 

výrobu se volí výroba tvářením za tepla, tvářením za studena nebo odléváním.  
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5 VALIVÁ LOŽISKA 

     Valivým ložiskem je označováno takové ložisko, ve kterém se zatížení přenáší pomocí 

valivých těles, která se odvalují téměř bez skluzu. Tření při rozběhu je 2x větší než při 

ustáleném chodu, ovšem ve srovnání s kluzným ložiskem je toto tření při rozběhu velmi malé 

[20].  

     Z hlediska konstrukčního navrhování je návrh ložisek do sestavy zjednodušen, protože 

většina valivých ložisek je normalizované strojní součásti, tedy již navržená a vyrobená. 

Úkolem konstruktéra navrhujícího valivé ložisko je navrhnout jednotlivé části ložiska tak, aby 

byla možná jejich montáž do předepsaného prostoru a splňovala požadavky na únosnost při 

zatěžování, tření, kinematiku ložiska, vlastnosti materiálů, teplotní vlivy, možnosti mazání, 

snadnou montáž a demontáž, provoz ložiska a finanční náklady. 

     Valivá ložiska přenášejí buď jen radiální síly, nebo kombinované axiálně-radiální zatížení. 

Vliv zatížení má následný rozdílný vliv na charakter poškození jednotlivých typů ložisek. 

Z toho důvodu se u axiálně-radiálních ložisek stanovuje ekvivalentní radiální namáhání, které 

má obdobný vliv na trvanlivost ložiska jako kombinované axiální a radiální zatížení. 

Trvanlivost ložisek však závisí také na mnoha dalších faktorech, jako je mazání a stupeň 

znečištění [20]. 

 

5.1 DRUHY VALIVÝCH LOŽISEK 

Druhy valivých ložisek podle zatížení jsou: 

 Radiální ložiska 

 Axiální ložiska 

 Radiálně-axiální ložiska 

 

Obr. 12 – Základní názvosloví ložiska [20] 
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     Jednořadé radiální kuličkové ložisko s hlubokou drážkou (Obr. 13 - 1) je schopno přenášet 

převážně radiální zatížení a v omezené míře i menší axiální zatížení. Výroba takového ložiska 

probíhá vsazením kuliček mezi ložiskové kroužky, přičemž vnitřní kroužek má excentrickou 

polohu. Až o zaplnění prostoru jsou pomocí klece kuličky rovnoměrně rozděleny. Kuličkové 

ložisko s plnicí drážkou (Obr. 13 - 2) je konstruováno tak, že vnější a vnitřní kroužek je 

uzpůsoben pro vložení většího počtu kuliček, čímž se zvyšuje radiální únosnost, ovšem 

axiální únosnost klesá. To je při axiálním zatěžování dáno narážením kuliček do hrany plnící 

drážky. Zvýšenou axiální únosnost má proto kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem (Obr. 13 -

5, 6, 7). Všechny výše zmíněné typy se taktéž vyrábějí s kryty (Obr. 13 - 4) na jedné nebo 

obou stranách. Tyto kryty jsou vyráběné z plechů a ložisko jimi není uzavřeno dokonale, 

pouze do určité míry zamezují vnikání nečistot. Mimo krytů se na ložiskách používají také 

těsnění (Obr. 13 - 3). Ať jde o ložiska s kryty nebo těsněním, jsou dodávány s trvalou náplní 

plastického maziva, která postačuje po celou dobu trvanlivosti ložiska. Jednořadá kuličková 

ložiska se využívají pro vyrovnávání velmi malých nesouosostí a průhybů [20]. 

     Pro místa s velkou nesouosostí a velkými průhyby hřídelů se používají naklápěcí ložiska 

(Obr. 13 - 8, 9). Dalším druhem valivých ložisek je ložisko kuličkové dvouřadé (Obr. 13 - 8, 

9, 10), které je vyráběno v mnoha provedeních a velikostech a je schopno přenášet větší 

radiální i axiální zatížení. Alternativou k tomuto ložisku je řazení dvou jednořadých 

kuličkových ložisek vedle sebe, ovšem toto řešení je náročnější na prostor a jíž jde o dvě 

součásti, oproti jedné. Pro zachycování pouze axiálního zatížení se využívají jednostranná 

axiální kuličková ložiska (Obr. 13 - 23) [20]. 

     Dalším typem ložisek, vedle kuličkových, jsou ložiska s valivými tělesy s čárovým 

stykem. Jde o ložiska válečková, soudečková, kuželíková a jehlová. Radiální válečková 

ložiska (Obr. 13 - 11, 12, 13, 14) mohou přenášet daleko větší radiální i axiální zatížení než 

kuličková ložiska shodných rozměrů, a to díky větší stykové ploše valivého kontaktu. Tyto 

ložiska však vyžadují velmi přesnou geometrii všech svých součástí. Nepatrné nesouososti již 

mohou způsobit natáčení válečků a jejich vybočování ze správné dráhy pohybu, což řeší 

masivní klec ložiska. Pro zachytávání velkých axiálních zatížení, s velkou nesouosostí hřídele 

s ložiskovým tělesem, je určeno axiální soudečkové ložisko (Obr. 13 - 24). Soudečky mají tu 

výhodu, že se zvětšujícím se zatížením roste také jejich styková plocha. V omezených 

prostorech v radiálním směru se využívají ložiska jehlová (Obr. 13 - 15, 16, 17), která jsou 

vyráběna s klecí, kdy mají větší únosnost, tak i bez klece [20].  

     Kombinaci výhod kuličkových a válečkových ložisek uskutečňuje ložisko kuželíkové (Obr. 

13 - 21). Dokážou přenášet velké axiální, radiální i kombinované zatížení, při zachování velké 

únosnosti. Mimo výše popsaných jsou vyráběná také speciální ložiska, která však nejsou 

vhodná pro spalovací motor nebo reduktor, a proto budou pouze vyjmenována pro kompletní 

přehled [20]: 

 Velmi přesná přístrojová ložiska z nerezové oceli nebo žáropevných materiálů. 

 Hybridní ložiska s keramickými valivými tělesy (Si3N4), mající elektroizolační 

vlastnosti a určené pro vysoké frekvence otáčení. 

 Polymerová ložiska se zvýšenou korozní a chemickou odolností a samomaznými 

vlastnostmi. 

 Méně přesná ložiska, většinou bez klece. 

 Ložiska mající kuličková pouzdra pro rotační, posuvný, nebo kombinovaný pohyb. 

 Ložiska s pružnými válečky. 
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Obr. 13 – Přehled valivých ložisek [10]
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6 STANOVENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI METODOU LSA 

     Únavová životnost hřídelů reduktoru bude stanovována metodou LSA (Live Stress 

Analysis). Podstatou této metody je kombinace přibližného analytického výpočtu s využitím 

MKP (Metody Konečných Prvků). Základem budou skutečná napětí, stanovená pomocí MKP.  

     Pro simulace zatížení se nabízí mnoho MKP programů, jakož i konstrukční programy se 

schopností simulací. Pro potřeby této diplomové práce byl zvolen Solid Works 1012. Tento 

program slouží ke kompletnímu navrhování konstrukcí a součástí s následnou možností 

analýzy při namáhání.  

     Tvorba sítě v programu Solid Works je jednoduchá a intuitivní. Program vytváří 

objemovou síť a její elementy tvoří parabolické tetraedry. Po vytvoření sítě software nabízí 

simulaci jakéhokoliv zatížení, které je přesně umístěno na požadované působiště. Pro správný 

výpočet je následně potřeba těleso (sestavu) zavazbit, k čemuž slouží nespočet funkcí, od 

pevné vazby po náhradu ložiska. Následný výpočet probíhá rychle s přesnými výsledky.  

Simulace každé součásti reduktoru bude obsahovat dva zátěžné stavy: 

 Zátěžný stav 1: 

o Maximální silové působení Fmax 

o Maximální krouticí moment Mk,max 

 Zátěžný stav 2: 

o Nulové silové účinky (F = 0 N) 

o Minimální krouticí moment Mk,min 

Výstupy těchto jsou lokální napětí pro každý z těchto stavů: 

 Redukované napětí von Mises σVM 

 1. hlavní napětí σ1 

 2. hlavní napětí σ2 

 Vzdálenost krajních uzlů elementu s nejvyšším napětím von Mises, označované         , 

ve kterém se naměří maximální a minimální hodnota napětí σeX1 a σeX2  

     Za pomoci takto získaných hodnot je následně vypočítáván poměrný gradient χR, korekční 

součinitel fG, poměr β/α, amplitudové napětí σea a střední napětí σem, z nichž se vypočítá, po 

dosazení, hodnota bezpečnosti při prostém zatěžování k. Přesný postup se vzorci bude popsán 

v poslední kapitole 10, která bude popisovat přesný výpočet pro stanovení životnosti 

jednotlivých hřídelů reduktoru.  

 



BRNO 2013 

 

 

34 
 

NÁVRH REDUKTORU 

 

7 NÁVRH REDUKTORU  

     Kapitola věnující se návrhu reduktoru pojednává o volbě koncepce, jednotlivých součástí, 

jako jsou ozubená soukolí, hřídele, ložiska, jejich parametry a výrobní postupy, volba a 

kontrola vhodných spojení. 

7.1 KONCEPCE REDUKTORU 

     Podle kapitol o koncepcích reduktorů pro letecké motory byla zvolena koncepce 

předlohového reduktoru. Konstrukční podrobnosti byly konzultovány s Ing. Jiřím Vojtou. 

Celý návrh je mířen na jednoduchost výroby, montáže a údržby reduktoru, a tím na co 

nejekonomičtější možnosti výrobní, pořizovací a provozní. 

     Pro tuto koncepci hovoří především nesporné výhody v jednoduchosti konstrukce a 

variability uložení a montáže reduktoru do bloku motoru. Konstrukčně jde o tříhřídelový 

reduktor, kdy vstupní a výstupní hřídel jsou uloženy souose a předlohu lze podle potřeby 

umístit v jakémkoliv úhlu od podélné roviny motoru, se středem právě v ose vstupního a 

výstupního hřídele, a tím uvolnit prostor pro další potřebné agregáty. 

 

Obr. 14 – Návrh reduktoru 

 

7.2 NÁVRH OZUBENÉHO SOUKOLÍ 

     Základem leteckého reduktoru naší koncepce jsou dvě totožná ozubená soukolí se šikmými 

zuby, které jsou navrhovány v souladu se současnými trendy převodových ústrojí pro 

automobily. V jednoduchosti lze říci, že zvolená strategie při návrhu má přispívat ke 

spolehlivému přenosu výkonu a točivého momentu a zajistit co nejtišší chod. 

     Pro návrh a výpočet ozubených soukolí byl použit software společnosti TATRA a.s. 

„Tvarová pevnost ozubených kol“. Tento program je dlouhá léta vyvíjen, upravován a laděn 
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zaměstnanci zmíněné společnosti na základě zkušeností získaných při dlouholetém výzkumu 

při navrhování převodových ústrojí. Program řeší výpočet únosnosti čelních ozubených kol 

s přímými a šikmými zuby podle normy ISO 6336-1. Výsledky z tohoto programu pro 

ozubená soukolí navrhovaného reduktoru jsou součástí výpočtové zprávy v příloze 1. 

Základní parametry jsou zaneseny v tabulce č. 1. 

 

Tab. 1 – základní parametry ozubených soukolí reduktoru 

Název Značka Jednotky Pastorek Kolo 

Osová vzdálenost as mm 80 

Modul (normálný) mn mm 1,5 

Počet zubů z - 39 54 

Úhel záběru α deg 20 20 

Úhel sklonu zubu β deg 30 30 

Průměr hlavové kružnice da mm 71,8 97 

Průměr roztečné kružnice d mm 67,55 93,531 

Průměr patní kružnice dp mm 62,674 87,895 

Šířka ozubeného věnce b mm 30 20 

Součinitel záběru profilu εα - 2,054 

Součinitel záběru kroku εβ - 2,122 

Celkový součinitel záběru εγ - 4,176 

Jednotkové posunutí x mm -0,05 -0,303263 

 

     Materiálem ozubených kol byla zvolena ocel 14 224 podle ČSN. Jde o chromovanou ocel 

určenou k cementování nebo zušlechťování. Obsahuje 0,22% uhlíku, 1 % chrómu, 1% 

manganu a 0,08% až 0,5% bóru. Využívá se pro značně namáhané části motorových vozidel, 

motorů, ozubených kol, vačkových hřídelů. aj. Mechanické vlastnosti oceli 14 224 jsou: 

 Modul pružnosti v tahu E = 206 000 MPa 

 Modul pružnosti ve smyku G = 80 000 MPa 

 Hustota ρ = 7 850 kg.m
-3

 

 

     Součástí obou ozubených soukolí je také vymezovací ozubené kolo, které je uloženo 

kluzně na pozici společně s hnanými koly. Jeho úkolem je aspoň částečná eliminace vibrací a 

kmitů celého mechanismu. Tento princip se již dlouhá léta využívá především u přesných 

obráběcích strojů a u dalších převodových mechanismů, kde je vyžadován přesný chod bez 

vibrací. Toto vložené kolo se neúčastní přenosu výkonu a krouticího momentu, ale snaží se 

vstřebávat vibrace v ozubení. 

     Principem eliminace vymezovacím ozubeným kolem je nepatrný relativní pohyb tohoto 

kola vůči hnanému kolu, ke kterému přiléhá. Vymezovací ozubené kolo má stejné parametry 
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jako poháněné kolo v ozubeném soukolí, ovšem s tím rozdílem, že má o 1 zub méně (tedy 53 

zubů). Obě kola (hnané kolo a vymezovací kolo) jsou společně v záběru s pastorkem (hnacím 

kolem). Při otáčení přiléhajících kol s pastorkem dochází k tomu, že se vlivem rozdílu počtu 

zubů těchto hnaných kol pastorek na vloženém kole zabere přes jeden zub zpět a následně 

následným mechanismem vymezení vůle mezi přiléhajícími koly dojde k navrácení 

vymezovacího kola do původní pozice vůči hnanému ozubenému kolu, které přenáší výkon a 

moment.  

     Vymezování vůle mezi kluzně uloženým vymezovacím ozubeným kolem a samotným 

hnaným kolem ozubeného soukolí zajišťuje dvojice pružin o tuhosti cv (viz obrázek 15).   

 

 

Obr. 15 – Vložené kolo a mechanismus vymezování vůle 

 

7.3 VÝPOČET PRO VYMEZOVÁNÍ VŮLE 

     Pružiny v mechanismu vymezování vůle vloženého kola vůči hnanému kolu slouží 

k navrácení vloženého kola do jeho původní polohy při přeskočení tohoto ozubeného kola 

přes jeden zub při záběru pastorku. 

     Zvolený materiál pružin je ocelový pružinový drát, kalený a popouštěný, podle normy 

ČSN EN 10270-2:2001, jehož mechanické vlastnosti jsou [20]: 

 Modul pružnosti v tahu Ep = 206 000 MPa 

 Modul pružnosti ve smyku Gp = 81 500 MPa 

 Hustota ρp = 7 850 kg.m
-3
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Provedený výpočet pružiny byl proveden dle postupu, který je rozepsaný dále. 

Zvolené hodnoty změřené podle modelu, popř. vlastního uvážení jsou: 

 Délka posunu o 2 zuby na roztečné kružnici p2z 

 Poloměr roztečné kružnice vloženého kola r2 (je stejný jako poloměr hnaného kola 

v ozubeném soukolí) 

 Poloměr roztečné kružnice rp, na které se pružina pohybuje 

 Průměr vinutí pružiny Dp 

 Počet nosných závitů pružiny nap 

     Vzhledem k malému úhlu φp, o který se vložené kolo pohybuje v relativním pohybu vůči 

hnanému kolu, jehož hodnota je φp = 2,45°, pak lze zjednodušit dráhu z obloukové na 

přímočarou. Následně lze pro výpočet posunutí xp roztečné kružnici, na které se umístěná 

pružina, vypočítat z věty o podobnosti trojúhelníků, a to podle vztahu: 

   
      

  
          (3) 

Následný výpočet je nutný pro určení síly Fp, která bude stlačovat pružinu. Jelikož jsou na 

vloženém ozubeném kole tyto pružiny 2, pak je tato síla vynásobena hodnotou ½ a získáme 

rovnici: 

   
   

   
         (4) 

kde Mkp je krouticí moment na předlohovém hřídeli.  

Po zjištění hodnot síly působící na pružinu Fp a dráhy stlačení pružiny xp lze vyjádřit tuhost 

pružiny kp: 

   
  

  
      

 

 
  (5) 

Se znalostí všech výše vypočtených, naměřených a určených hodnot bude nakonec určen 

průměr drátu dp, ze kterého bude pružina vyrobena [20]: 

    
       

     

  

 

          (6) 

Výsledné hodnoty pro návrh a výrobu pružin jsou následující (předlohový/vrtulový hřídel): 

 Síla působící na pružinu Fpp = 13,92 kN / Fpv = 19,35 kN 

 Tuhost pružiny kpp = 1 568 kN/m / kpv = 2,133 kN/m 

 Průměr vinutí drátu Dp = 5 mm 

 Průměr drátu dpp = 3,0 mm / dpv = 3,1 mm 
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7.4 HŘÍDELE REDUKTORU 

     Jak již bylo napsáno v části o volbě koncepce, je navrhovaný reduktor tříhřídelové 

koncepce. Součástí mechanismu jsou: 

 Klikový hřídel 

 Předlohový hřídel 

 Vrtulový (výstupní) hřídel 

Problematika klikového hřídele je řešena v samostatné diplomové práci týkající se jejího 

návrhu [23], proto je v této práci pouze návrh a výpočet drážkového spoje mezi zadním 

(vázaným) koncem klikového hřídele a hnacím kolem (pastorkem) prvního ozubení.  

     Pro spojení jednotlivých ozubených kol a hřídelů bylo primárně zvoleno evolventní 

drážkování s modulem m = 1 mm, popř. jeho kombinace s nalisováním, jak bývá tato 

problematika sériově řečena při konstrukci automobilových převodovek. 

 

Obr. 16 – Uložení pastorku prvního ozubeného soukolí na klikovém hřídeli 

 

7.4.1 PŘEDLOHOVÝ HŘÍDEL 

 

Obr. 17 – Předlohový hřídel 
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     Předlohový hřídel, jako část předlohy reduktoru, je navrhnut pro co nejjednodušší výrobu. 

Materiál je zvolen stejný jako u klikového hřídele, tedy ČSN 15 142 (42 CrMO4). Ač je tento 

materiál zbytečně vysoké třídy oceli, než by bylo potřeba, tak byl vybrán pro sjednocování 

výrobních materiálů (vzhledem ke klikovému hřídeli [23]).  

     Technologie výroby předlohového hřídele je kování v zápustce s následným třískovým 

obráběním pomocí soustruhu. Jde o běžný postup pro použití v případě sériové výroby. Pro 

výběh soustružnického nože je v místech změny průměru hřídele zápich tvaru F podle normy 

ČSN 01 4960. Podle stejné normy je také v místě mezi plochami pro uložení hnaného 

ozubeného kola a vloženého kola zápich tvaru D. 

     Uložení ozubených kol na předlohovém hřídeli je řešeno pomocí evolventních drážek. Na 

straně prvního ozubeného soukolí je nejprve volně nasazeno vložené ozubené kolo, které 

slouží k eliminaci vibrací v ozubení, a k němu je na evolventním drážkovém spoji nasunuto 

hnané kolo, k němuž bezprostředně doléhá ložisko. Vzhledem k předpokládané potřebě 

demontáže kol na této straně hřídele je vše staženo speciální „jazýčkovou“ maticí, která je 

vůči uvolnění během provozu zabezpečena zaražením jazýčku do drážky, která je 

vyfrézovaná na okraji předlohového hřídele.  

     Uložení hnacího kola (pastorku) druhého ozubeného soukolí na předlohovém hřídeli je 

realizováno kombinací evolventního drážkování a lisovaného spoje. Vzhledem k pevnému 

lisovanému spoji není na této straně hřídele nutné stahování pomocí matice, a proto následně 

pouze přiléhá druhé ložisko. 

 
Obr. 18 – Sestava předlohy 
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7.4.2 VRTULOVÝ HŘÍDEL 

 

Obr. 19 – Vrtulový hřídel 

     Vrtulový hřídel je navrhnut stejně jako hřídel předlohový z materiálu ČSN 15 142 a je 

zvolena stejná technologie výroby. Hřídel je osazena dvěma tvary zápichů dne normy ČSN 01 

4960. První je tvar G, který se nachází v místech změn průměru vrtulového hřídele. Vzhledem 

k faktu, že změny průměru nejsou tak velké jako na předlohovém hřídeli, by se zde zápichy 

tvaru F nevešly. Druhým tvarem je zápich tvaru D, který se, stejně jako na předlohovém 

hřídeli, nachází mezi dosedacími plochami hnaného kola druhého ozubeného soukolí a 

k němu doléhajícímu vloženému kolu.  

     Na vrtulovém hřídeli je umístěno pouze hnané kolo druhého ozubeného soukolí 

s vloženým kolem, a toto uložení je realizováno stejným způsobem jako na předlohovém 

hřídeli. Vložené kolo je umístěno volně na hřídeli a hnané kolo, které přenáší krouticí moment 

a výkon, je s hřídelem spojeno evolventním drážkovým spojem. K  těmto kolům přiléhají 

ložiska a vše je oboustranně staženo jazýčkovými maticemi, které jsou zajištěné proti 

uvolnění zabitím jazýčku do vyfrézované drážky v hřídeli. 

     Výstupní část vrtulového hřídele je přizpůsobena pro montáž unášeče vrtule. Jde o 

kuželový třecí spoj mezi hřídelí a unašečem. Unašeč s vrtulí je na tento spoj dotažen maticí. 

 

Obr. 20 – Sestava vrtulového hřídele 
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7.4.3 EVOLVENTNÍ DRÁŽKOVÁNÍ 

     Veškeré spojení ozubených kol s hřídelemi v reduktoru jsou realizována kompletně nebo 

částečně pomocí evolventního drážkování podle normy ČSN 01 4952. Jde o nejběžněji 

používané spojení v převodových ústrojích, které je nenáročné na výrobu zajišťuje spolehlivý 

přenos krouticího momentu. Na všech částech reduktoru je zvoleno evolventní ozubení 

s modulem m = 1 mm, délka drážek byla volena podle potřeby konkrétního spojení. Kontrola 

evolventního ozubení se provádí podle postupu popsaného níže. 

     Známe přídavný torzní moment v rezonanci na předlohovém hřídeli Mk,rez. Pro získání 

skutečného krouticího momentu je potřeba tuto hodnotu vydělit velikostí převodového 

poměru ozubeného soukolí pi. V případě, že jsou součásti před převodem, pak je přídavný 

torzní moment stejná jako skutečný krouticí moment. Za každým převodem je přídavný torzní 

moment dělen velikostí po sobě jdoucích převodů. Proto v případě předlohového hřídele je 

přídavný torzní moment dělen hodnotou p, protože je za jedním ozubením převodem, a na 

vrtulovém hřídeli je dělen p
2
, protože ten se nachází již za dvěma převody o stejné velikosti. 

Kromě tohoto jediného rozdílu jsou všechny ostatní evolventní drážkové spoje kontrolovány 

stejným způsobem: 

   
      

  
           (7) 

Pro výpočet jsou odměřeny z 3D modelu, popř. vypočítány nebo odvozeny z tabulek [10] 

hodnoty pro výpočet: 

 Střední průměr drážkování ds 

 Činná délka drážky le 

 Činná výška drážky he 

 Počet drážek ze 

Se znalostí těchto hodnot již lze vypočítat sílu Fe působící na drážku: 

   
   

     
         (8) 

Tlak působící na drážku pe: 

   
  

     
           (9) 

     Hodnota tlaku na drážku evolventního drážkování pe se následně porovnává s dovoleným 

tlakem. Dovolený tlak na drážku vyrobenou z oceli s tvrzenými boky je p0,ocel = 200 MPa [20] 

a velikost tohoto tlaku se ještě následně upravuje podle způsobu zatížení, které 

předpokládáme v případě navrhovaného reduktoru střídavé s malými rázy a tato úprava je 

následující [20]: 

                         (10) 

Výsledné zhodnocení evolventního drážkového spoje vychází z porovnání spočítaného tlaku 

pe a dovoleného tlaku p0: 
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 pe < p0 … evolventní drážkový spoj vyhovuje 

 pe > p0 … evolventní drážkový spoj nevyhovuje, protože neunese vznikající zatížení 

mezi součástmi mechanismu. 

     V návrhu reduktoru všechny evolventní drážkové spoje vyhovují. Ve spojích, které mají 

drážku po celé délce kontaktu spojovaných součástí, jsou hodnoty spočítaného tlaku pe i 

dvojnásobně menší než je dovolený tlak p0. Pro součásti, které mají kombinovaný spoj 

s částečným nalisováním a část drážkou, jsou velikosti tlaků pe hraničící s dovoleným tlakem, 

ovšem kontrola byla provedena pouze na částech s drážkami s plným zatížením, přičemž 

v reálném provozu ponesou pouze část zatížení, přičemž zbytek bude rozložen na lisovaný 

spoj, a proto i tyto drážky byly vyhodnoceny jako vyhovující a vzhledem k tomuto faktu není 

potřeba provádět kontrolu lisované části spoje. 

 

7.4.4 LISOVANÉ SPOJE 

     Lisované spoje se na hřídelích nacházejí pouze v kombinaci s evolventním drážkováním. 

Na délce styku hřídele s nábojem ozubeného kola je každé z těchto spojení na 50% délky 

kontaktu, z čehož, jak již bylo výše zmíněno, předpokládáme rozdělení přenášeného 

krouticího momentu rovnoměrně mezi tyto spoje. Zvolené úchylky uložení jsou δ1= 0,1 mm a 

δ2 = -0,01 mm. 

Pro výpočet bezpečnosti lisovaného spoje je potřeba nejprve určit minimální požadovaný tlak 

pro zvolený lisovaný spoj p0 [20]: 

   
       

        
          (11) 

kde kL je zvolený koeficient bezpečnosti pro lisovaný spoj, Mk je krouticí moment příslušného 

hřídele, d je průměr hřídele, na kterou je aplikován lisovaný spoj, l je funkční délka spoje a f 

je součinitel tření. 

Bezpečnost tlakového spoje ovlivňuje rozměrová charakteristika náboje CN  [5]: 

   
     

     
        (12) 

kde D je průměr hřídele (také díry v náboji) a d je vnější průměr náboje, v případě ozubených 

kol roztečná kružnice. 

Maximální přesah Dmax se vypočítá podle rovnice: 

          
    

 
         (13) 

kde E je modul pružnosti v tahu náboje. 

Ztráta přesahu Δdz se určí ze vztahu [5]: 

                           (14) 
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kde Rzh a Rzd jsou horní a dolní meze nerovnosti profilu, které se pro soustružené povrchy 

pohybuje v rozmezí 5μm až 15μm a při lisování za tepla se tyto hodnoty 4x zmenšují. 

Skutečný přesah Δd se určí: 

                    (15) 

kde Dmax je maximální rozměr průměru hřídele. 

Na základě výše vypočítaných rozměrů a hodnot lze nyní určit skutečný kontaktní tlak p, 

který je v lisovaném spoji mezi hřídelí a nábojem: 

  
    

        
          (16) 

Pro zhodnocení kontaktního tlaku, a tím i celého lisovaného spojení, platí podmínka [5]: 

         
  

  
 (17) 

kde Re je mez pružnosti materiálu náboje a ks je statická bezpečnost, volená mezi 1,5 až 2. Pro 

případy lisovaných spojení použitých v návrhu reduktoru, podmínka vyhovuje. 

 

7.5 LOŽISKA 

     Ložiska reduktoru byla zvolena jednořadá kuželíková. Pro konkrétní výběr byl použit 

výpočet a katalog společnosti SKF. Primární výběr vycházel z průměrů hřídelů v místech, 

kam mají být ložiska umístěna. Následná volba dle katalogu [21] potvrdila správnost volby 

podle spočítaného zatížení a následného určení životnosti ložisek. Pro všechna ložiska 

v reduktoru byl postup výpočtu stejný. 

 

7.5.1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ LOŽISEK 

     Se znalostí zatížení hřídele od ozubených kol lze snadno vypočítat zatížení ložisek. Z 

výsledných hodnot ozubených soukolí, které byly získány pomocí softwaru společnosti 

TATRA a.s., který již byl výše zmíněn, jsou známy hodnoty působících sil, které jsou pro obě 

ozubená soukolí zanesena v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 – Síly působící na ozubená soukolí 

 1. ozubené soukolí 2. ozubené soukolí 

Radiální síla Fr1 = Fr2 2296 N Fr3 = Fr4 3180 N 

Tečná síla Ft1 = Ft2 5723 N Ft3 = Ft4 7929 N 

Axiální síla Fa1 = Fa2 3282 N Fa3 = Fa4 4547 N 
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REAKCE LOŽISEK NA PŘEDLOHOVÉM HŘÍDELI 

Reakce ložisek na předlohovém hřídeli v rovině XY vycházející ze soustavy rovnic: 

                     (18) 

    
            

  

                    
  

  

        
           (19) 

                        (20) 

Reakce ložisek na předlohovém hřídeli v rovině XZ vycházející ze soustavy rovnic: 

    
                  

        
          (21) 

                        (22) 

Výsledné radiální síly v ložiskách 1 a 2 na předlohovém hřídeli: 

        
     

          (23) 

        
     

          (24) 

Výsledná axiální síla na předlohovém hřídeli: 

                (25) 

 

VÝPOČET TAHOVÉ SÍLY VRTULE 

     Vrtule k navrhovanému motoru byla zvolena V218. Jde o dřevěnou vrtuli české výroby o 

průměru 1500 mm.  

Tahová síla vrtule Fv vypočítáme ze vztahu [1]: 

           
    

          (26) 

kde cR je součinitel tahu, určený z diagramu v příručce vrtule, ρv je hustota vzduchu, nv 

označuje otáčky vrtule a Dv je průměr vrtule. 

 

REAKCE LOŽISEK NA VRTULOVÉM HŘÍDELI 

Reakce ložisek na vrtulovém hřídeli v rovině XY vycházející ze soustavy rovnic: 

                   (27) 
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          (28) 

                    (29) 

Reakce ložisek na vrtulovém hřídeli v rovině XZ vycházející ze soustavy rovnic: 

    
       

       
         (30) 

                    (31) 

Výsledné radiální síly v ložiskách 3 a 4 na vrtulovém hřídeli: 

        
     

          (32) 

        
     

          (33) 

Výsledná axiální síla na vrtulovém hřídeli: 

                (34) 

  

7.5.2 URČENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK 

     Pro spočítání životnosti ložisek se v první řadě určuje radiální a axiální složka zatížení 

ložisek. Ložiska jsou montována v tandemu a jejich zatížení je počítáno podle podmínek SKF 

v katalogu ložisek. Zvolené uložení a postup výpočtu zatížení ložisek je podle obr. 21 [21].  

 

Obr. 21 – Uložení kuželíkových ložisek podle katalogu SKF [21] 
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     Základní dynamickou únosností je míněn poměr mezi radiální a axiální silou působícími 

na ložisko. Výpočet této základní únosnosti pro ložiska 1 a 2 jsou dány vztahy: 

    
   

   
         (35) 

    
   

   
         (36) 

Pro výpočet zatížení ložisek pro následné určení trvanlivosti je vázána podmínkou, že XA bude 

dle katalogu SKF pro dané uložení větší než XB: 

    
      

   
             (37) 

    
      

   
         (38) 

V případě ložisek 1 a 2 na předlohovém hřídeli byla podmínka splněna (viz příloha 1 - 

Výpočtová zpráva). Proto lze pokračovat ve výpočtu axiálních sil v ložiscích 1 a 2 podle SKF: 

    
      

   
             (39) 

    
      

   
         (40) 

Pro správné určení zatížení je dále potřeba určit ekvivalentní radiální zatížení pro ložiska 1 a 2 

na předlohovém hřídeli podle SKF: 

                           (41) 

                (42) 

V případě, že by ekvivalentní zatížení P1p bylo menší než radiální síla na ložisku 1 (R1r), pak 

bychom jako náhradu P1p použili právě hodnotu radiální síly na tomto ložisku, a tedy by 

platilo: 

                 (43) 

Ovšem tento případ nenastal (viz příloha 1 – Výpočtová zpráva) a tedy síla P1p si zachovává 

svou původně spočítanou hodnotu podle vzorce 41. 

     Podle katalogu SKF byla zvolena ložiska pro předlohový hřídel SKF 32008 XC/P5, jejichž 

hodnoty pro výpočet životnosti jsou zaneseny v tabulce 3. 
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Tab. 3 – Hodnoty ložiska SKF 31008 XC/P5 [21] 

Malý průměr ložiska d12 40 mm 

Velký průměr ložiska D12 68 mm 

Šířka ložiska T12 19 mm 

Základní dynamická únosnost c12 52 800 N 

Základní statická únosnost c0,12 71 000 N 

 

Životnost ložisek 1 a 2 se následně vypočítají ze vztahu (v případě ložiska 1 ve jmenovateli 

P1p, pro ložisko 2 dosadíme P2p): 

         
   

   
 

  

  
   

  
        . (44) 

Výsledné hodnoty životnosti ložisek 1 a 2 jsou: 

 Ložisko 1: L10,1 = 40 120 hodin 

 Ložisko 2: L10,2 = 2 906 hodin 

Obdobným postupem vypočítáváme životnost ložisek na vrtulovém hřídeli. Nejprve 

provedeme výpočet poměru radiálních a axiálních sil na ložiskách vrtulového hřídele: 

    
   

   
         (45) 

    
   

   
         (46) 

Následuje splnění podmínky pro zvolené uložení kuželíkových ložisek podle SKF. Pro 

uložení ložisek zvolené pro vrtulový hřídel musí být X3V menší než X4V: 

    
      

   
         (47) 

    
      

   
             (48) 

Pro ložiska 3 a 4 na vrtulovém hřídeli byla podmínka splněna (viz příloha 1 - Výpočtová 

zpráva). Proto lze pokračovat ve výpočtu axiálních sil v ložiscích 3 a 4 podle SKF: 

    
      

   
             (49) 

    
      

   
         (50) 

Pro správné určení zatížení je dále potřeba určit ekvivalentní radiální zatížení pro ložiska 3 a 4 

na vrtulovém hřídeli podle SKF: 
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                            (51) 

                 (52) 

V případě, že by ekvivalentní zatížení P3p bylo menší než radiální síla na ložisku 1 (R3r), pak 

bychom jako náhradu P3p použili právě hodnotu radiální síly na tomto ložisku, a tedy by 

platilo: 

               . (53) 

V případě ložisek 3 a 4 jsme za sílu P3V dosadili radiální sílu v ložisku 3 R3r. 

     Podle katalogu SKF byla zvolena ložiska pro vrtulový hřídel SKF 32009 XC/P5, jejichž 

hodnoty pro výpočet životnosti jsou zanesena v tabulce 4: 

 

Tab. 4 – Hodnoty ložiska SKF 31008 XC/P5 [21] 

Malý průměr ložiska d34 45 mm 

Velký průměr ložiska D34 75 mm 

Šířka ložiska T34 20 mm 

Základní dynamická únosnost c34 58 300 N 

Základní statická únosnost c0,34 80 000 N 

 

Životnost ložisek 3 a 4 se následně vypočítají ze vztahu (v případě ložiska 3 ve jmenovateli 

P3V, pro ložisko 2 dosadíme P4V): 

         
   

   
 
  
  

   

  
         (54) 

Výsledné hodnoty životnosti ložisek 3 a 4 jsou: 

 Ložisko 3: L10,3 = 9 320 hodin 

 Ložisko 4: L10,4 = 19 550 hodin 
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8 REDUKCE 

     Při výpočtu torzního kmitání převedeme model klikového mechanismu s reduktorem na 

zjednodušenou náhradní soustavu, ze které určíme vlastní frekvence a kritické otáčky. 

Následujícím výpočtem nuceného kmitání dále stanovíme, zda bude motor vystaven torzním 

vibracím a podle toho upravíme mechanismus, popř. zda budou použity opravné prostředky 

(problém opravných prostředků řešen v diplomové práci Bc. Petra Vičíka [23]). 

 

8.1 NÁHRADNÍ SOUSTAVA 

     Pro výpočet je sestavena pomocná torzní soustava, která je dynamicky rovna původnímu 

klikovému mechanismu.  

Vzhledem k faktu, že dynamické výpočty jsou závislé na návrhu klikového hřídele z 

diplomové práce Petra Vičíka, budou následné výpočty vztahující se ke klikovému hřídeli 

odkazovány právě na tuto práci.  

 

Obr. 22 – Původní soustava klikového mechanismu 

 

Obr. 23 – Náhradní torzní soustava 

 



BRNO 2013 

 

 

50 
 

REDUKCE 

 
8.2 REDUKCE HMOTNOSTÍ 

     Redukce hmotností jednotlivých částí klikového mechanismu se provádějí u klikového 

hřídele [23] pro posuvné i rotační části, u reduktoru pouze pro rotační části, protože k 

posuvným pohybům nedochází. Všechny hodnoty momentů setrvačnosti byly určeny z 3D 

modelu jednotlivých částí. 

 

8.2.1 REDUKCE HMOTNOSTÍ ČÁSTÍ KLIKOVÉHO MECHANISMU 

     Redukované momenty setrvačnosti jsou vztahovány k ose rotace klikového hřídele a 

hmotnosti částí k poloměru ramene klikového čepu. Výpočty jsou podle již výše zmiňované 

diplomové práce návrhu klikového hřídele [7][ 23]. 

Redukce hmotností rotujících částí Jr je dána vztahem: 

                 
              . (55) 

Redukovaná moment setrvačnosti posuvných částí Jp je definován jako rovnost její středná 

hodnoty kinetické energie a energie redukovaného kotouče: 

                
 

 
  
 

 
                 (56) 

Redukované momenty společného modelu na straně řemenice J0: 

                              (57) 

kde Jpk je moment setrvačnosti předního (volného) konce klikového hřídele, Jozub je moment 

setrvačnosti ozubeného kola pro startování a pohon rozvodů, Jrem je moment setrvačnosti 

řemenice. 

Redukovaný moment jednoho zalomení klikového hřídele J1: 

                         (58) 

kde jsou na motoru šestiválcové koncepce všechna zalomení totožná, a proto stejný vzorec 

platí pro ostatní zalomení J1 … J6. 

 

8.2.2 REDUKCE HMOTNOSTÍ ČÁSTÍ REDUKTORU 

Redukovaný moment zadního konce klikového hřídele s prvním hnacím kolem reduktoru J7: 

                       (59) 

kde Jzk je moment setrvačnosti zadního (vázaného) konce klikového hřídele a Jkr1 je moment 

setrvačnosti hnacího kola reduktoru. 

     Pro výpočet redukovaných momentů setrvačnosti na předlohovém hřídeli byl zvolen 

postup výpočtu takový, že moment setrvačnosti samotného klikového hřídele se rozdělil na 
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půl a každá polovina byla připočítána k ozubenému kolu na příslušné straně předlohy 

reduktoru.  

     Při počítání redukovaných momentů setrvačností za ozubeným převodem se příslušný 

vztah násobí druhou mocninou příslušného převodového poměru u. V případě návrhu 

reduktoru jde o dvě totožná soukolí, každé s převodovým poměrem 0,72 (převod do pomala).  

Redukovaný moment na předloze na straně hnaného kola J8: 

         
 

 
                     (60) 

kde Jkr2 je redukovaný moment setrvačnosti hnaného kola na předloze a Jph je redukovaný 

moment setrvačnosti předlohového hřídele. 

Stejný postup pro výpočet následně platí i pro výpočet redukovaného momentu setrvačnosti 

na předloze na druhé straně (straně druhého hnacího kola) J9: 

         
 

 
                      (61) 

kde Jkr3 je moment setrvačnosti hnacího kola druhého převodového ozubeného soukolí. 

     Vrtulový hřídel a vrtule se již nachází za dvěma páry ozubených kol, a proto bude vztah 

vynásoben čtvrtou mocninou převodu u. Do momentu setrvačnosti vrtulového hřídele je 

zahrnuta také hodnota redukovaného momentu setrvačnosti části unášeče vrtule (po dosedací 

plochu unašeče a náboje vrtule).  

Vztah pro moment setrvačnosti vrtulového hřídele J10:   

                
                (62) 

kde Jvh je moment setrvačnosti vrtulového hřídele s částí unášeče a Jkr4 je moment 

setrvačnosti hnaného kola druhého soukolí reduktoru. 

Redukovaný moment setrvačnosti vrtule J11: 

         
                (63) 

kde Jv je moment setrvačnosti vrtule. 

     Momenty setrvačnosti pro jednotlivé části mechanismu klikového hřídele a reduktoru, 

určené z 3D modelů, jsou zaneseny do tabulky 5. 

 

Tab. 5 – Momenty setrvačnosti částí klikového mechanismu s reduktorem: 

J0 3,164.10
-3

 kg.m
2
 J4 4,725.10

-3 
kg.m

2
 J8 6,773.10

-4 
kg.m

2
 

J1 4,725.10
-3 

kg.m
2
 J5 4,725.10

-3 
kg.m

2
 J9 3,438.10

-4 
kg.m

2
 

J2 4,725.10
-3 

kg.m
2
 J6 4,725.10

-3 
kg.m

2
 J10 1,373.10

-3 
kg.m

2
 

J3 4,725.10
-3 

kg.m
2
 J7 4,875.10

-4 
kg.m

2
 J11 0,036 kg.m

2
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8.3 REDUKCE DÉLEK 

     Redukované délky jsou počítány jako náhrady původních hřídelů hřídelemi redukovanými. 

Tyto redukované hřídele mají stejnou pružnost a působením krouticího momentu Mk se 

původní i redukovaný hřídel deformuje stejně, tedy v krutu se zkrucují o stejný úhel φ. Jde o 

zjednodušující předpoklad při působení dvojice sil na jednom z konců hřídele a vyvolává 

působící torzní napětí. Pro výpočet redukce délek byla zvolena metoda podle Ker-Wilsona 

[7]. 

     Pro výpočet redukovaných délek byl jako referenční průměr, na jehož rozměr redukujeme, 

zvolen průměr hlavního čepu klikového hřídele [23]. 

 

8.3.1 REDUKCE DÉLEK NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 

     Stanovení redukovaných délek na klikovém hřídeli je podle diplomové práce na návrh 

klikového hřídele [23] [7]. 

Redukovaná délka jednoho zalomení klikového hřídele lred,z je stanovena dle vztahu Ker-

Wilsona: 

           
    

           

   
   

           

   
 

  
                

        
           (64) 

kde Dred odpovídá Dhc (jak je výše popsána redukce na průměr hlavního čepu Dhc klikového 

hřídele), lhc je délka hlavního čepu, loc je délka ojničního čepu, r je rameno kliky, brk je šířka 

zalomení a lrk je délka ramene kliky. 

Redukovaná délka na volném konci klikového hřídele lred.oz vypočítáme dle vztahu: 

        
 

 
    

 

 
                      

    
 

    
                  

    
 

    
            (65) 

kde lpk1 je délka části hřídele s menším průměrem dpk1, lpk2 je délka části hřídele s větším 

průměrem dpk2 a ξ je konstanta stanovená dle tab. 6. 

 

Tab. 6 – Konstanta poměru průměrů hřídele [7] 

d2 / d1 1,00 1,25 1,50 2,00 3,00 ∞ 

ξ 0 0,055 0,085 0,100 0,107 0,125 

 

Redukovaná délka na vázaném (zadním) konci klikového hřídele lred,kr: 

        
 

 
    

 

 
            

    
 

   
      

       
    

 

    
          (66) 

kde lvk1 je délka části hřídele s menším průměrem dvk, lvk2 je délka části hřídele s větším 

průměrem dvk2, dvk1 je průměr vrtání hřídele.  
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Výsledné hodnoty redukovaných délek na klikovém hřídeli jsou: 

 lred,oz = 0,0241 m 

 lred,z = 0,069 m 

 lred,kr = 0,154 m 

 

8.3.2 REDUKCE DÉLEK HŘÍDELŮ REDUKTORU 

     Při výpočtu redukovaných délek hřídelů reduktoru vycházíme z funkčních délek mezi 

ozubenými koly. Tyto funkční délky měříme od poloviny šířky kol, která přenášejí výkon a 

krouticí moment.  

Redukovaná délka předlohového hřídele reduktoru lred,p: 

          
    

 

  
     

          (67) 

kde lp je funkční délka předlohového hřídele od poloviny šířky hnaného kola prvního 

ozubeného soukolí po polovinu šířky hnacího kola druhého soukolí, Dp je průměr 

předlohového hřídele a Dp1 je průměr díry v předlohovém hřídeli. 

Redukovaná délka vrtulového hřídele lred,vr: 

            
 

 
     

    
 

   
      

            (68) 

kde lvh je funkční délka vrtulového hřídele, tedy délka od poloviny šířky hnaného kola 

druhého ozubeného soukolí po konec hřídele (bez příruby pro unášeč vrtule), lvh2 je funkční 

délka příruby unášeče vrtule, Dvh je roztečný průměr šroubů pro montáž vrtule na unášeči a 

Dvh1 je průměr díry ve vrtulovém hřídeli. 

Výsledné redukované délky hřídelů reduktoru jsou: 

 lred,p = 0,071 m 

 lred,vr = 0,091 m 

 

8.4 TORZNÍ TUHOSTI 

     Torzní tuhosti jsou, stejně jako při výpočtu redukovaných délek výše, rozděleny do dvou 

částí, kdy první se věnuje klikovému hřídeli převzaté od Petra Vičíka [23] a druhá je 

věnována navrhovanému reduktoru. 

 

8.4.1 TORZNÍ TUHOSTI NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 

Základní vzorec pro výpočet torzní tuhosti je dán vztahem [7]: 

  
    

    
       

   

   
   (69) 



BRNO 2013 

 

 

54 
 

REDUKCE 

 
přičemž za hodnoty lred budou následně dosazeny výše vypočtené hodnoty redukovaných 

délek pro jednotlivé části mechanismu (lred,oz, lred,z, lred,p a lred,vr). Hodnota G je modul 

pružnosti ve smyku pro daný materiál a Ip je polární moment průřezu v krutu pro válcový 

hladký hřídel, který lze vypočítat vztahem: 

   
      

 

  
          (70) 

  

8.4.2 TORZNÍ TUHOSTI ZUBŮ V OZUBENÉM SOUKOLÍ REDUKTORU 

     Pro stanovení torzních tuhostí zubů musíme mít vypočítané hodnoty poddajnosti zubu 1/c 

a kvadratický moment průřezu k neutrální ose I [17]. 

Poddajnost zubu 1/c je dána vztahem: 

 

  
 

 

     
 

  

     
     

  

  
   (71) 

kde h je výška zubu, tedy vzdálenost mezi patou a hlavou zubu, S je plocha průřezu zubu, β je 

smykový součinitel, který odpovídá hodnotě 5/6. 

Kvadratický moment průřezu k neutrální ose I vypočítáme dle vztahu: 

  
    

 

  
            (72) 

kde bz je délka náhrady zubu ozubeného kola. 

      Vypočítané hodnoty 1/cz a I pro každé ozubené soukolí se následně dosadí do rovnice 

tuhosti ozubeného soukolí ξop: 

      
   

 

   
 

 

   
 

  

   
   

   
  (73) 

kde r0 je roztečný poloměr hnacího kola ozubeného soukolí a hodnoty cz1 a cz2 jsou tuhosti 

jednoho zubu na každém ozubeném kole (hnacím a hnaném).  

     V navrženém ozubeném soukolí jsou je součinitel záběru εα = 2,1, to znamená, že 

v trvalém záběru jsou vždy dva zuby (počet zubů označen z). Z tohoto důvodu se hodnota 

tuhosti násobí tímto počtem: 

             
   

   
  (74) 

Tuhost prvního soukolí o tuhosti zubů ξop1 tedy dostaneme výpočtem: 

                
   

   
  (75) 

Tuhost druhého soukolí je nutné vynásobit druhou mocninou převodového poměru, protože se 

již nachází za prvním párem ozubených kol: 
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  (76) 

kde ξop2 je tuhosti zubů druhého ozubeného soukolí.
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9 VLASTNÍ KMITÁNÍ DYNAMICKÉHO MODELU 

     Problematika nadměrného kmitání mechanismu je důležitou součástí provozu motoru a 

proto je nutné ji zohlednit také při návrhu, čímž potlačíme nepříznivé vlivy kmitání a tím 

dosáhneme zvýšení bezpečnosti a životnosti. Důsledkem nadměrného kmitání může být řada 

poruch. 

     Kmitání je vyvoláváno proměnnými periodickými silami, působícími na soustavu 

klikového mechanismu. Torzní kmitání je vyvoláváno proměnlivostí krouticího momentu 

působícího od klikového hřídele. Torzní kmitání je nejnebezpečnější a jeho důsledkem 

dochází v dlouhodobém provozu k únavovým lomům v nebezpečných místech, jako jsou 

zápichy, vrtání, vruby, aj. 

 

9.1 KMITÁNÍ A VLASTNÍ FREKVENCE 

     Pro výpočet vycházíme z hodnot redukovaných hmotností a redukovaných tuhostí z 

předešlé kapitoly. Ve společném výpočtu pro reduktor a klikový hřídel [24] jsou počítány 

možnosti mechanismu s tlumičem torzních kmitů a bez něj. Pro potřeby výpočtu kmitání pro 

navrhovaný reduktor je vycházeno z hodnot mechanismu již obsahujícího tlumič. 

Pohybová rovnice v maticovém tvaru má podobu: 

           (77) 

kde M je čtvercová matice hmotnosti a C je čtvercová matice tuhosti a q je vektor 

zobecněných souřadnic. Matice hmotnosti M se vypočítá dle vztahu: 

 

  

 

 

 

 

               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
               

 

 

 

 

 (78) 
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(79) 

 

         (80) 

kde w je vektor vlastních tvarů a po derivaci a dosazení do pohybové rovnice dostaneme 

vztah: 

             (81) 

kde ѱ je vlastní úhlová rychlost. Řešení po převedení na problém vlastních čísel je: 

            (82) 

kde A je modální matice: 

        (83) 

χ je vlastním číslem a I je jednotková matice. Jednotkovou maticí je míněna čtvercová matice, 

která má na diagonále jedničky a na ostatních pozicích nuly. χ je vyjádřeno vztahem: 

     (84) 

     Výsledkem jsou vektory vlastních tvarů a jejich vlastní frekvence. Vlastní tvary kmitů jsou 

poměrnými veličinami, a proto se jako jednotkový člen w0 volí první člen vektoru vlastních 

frekvencí. Tento jednotkový člen odpovídá výkmitu volného (předního) konce klikového 

hřídele. Následující složky jsou násobky jednotkového členu: 

   
  

  
         (85) 
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     Pro praktické použití se uvažují především první tvar vlastních torzních výchylek, který 

odpovídá jednouzlovému kmitání, a druhý tvar vlastních torzních výchylek, který odpovídá 

dvouuzlovému kmitání. 

 

 
Obr. 24 – První tvar vlastních torzních výchylek 

 
Obr. 25 – Druhý tvar vlastních torzních výchylek 

 

Ze známe vlastní úhlové rychlosti ѱ vypočítáme vlastní frekvence otáček N: 

  
 

  
          (86) 

Výsledné vlastní frekvence pro navrhovaný klikový mechanismus s tlumičem a reduktorem 

jsou pro: 

 Jednouzlové kmitání: N1 = 204,954 Hz 

 Dvouuzlové kmitání: N2 = 354,489 Hz 
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9.2 VYNUCENÉ KMITÁNÍ 

     Harmonické složky budících momentů vyvolávají vynucené torzní kmitání, a to nezávisle 

na dalších harmonických složkách. Takto vyvolané budící momenty mají frekvenci shodnou 

s harmonickou složkou, a jeho velikost je násobkem řádu odpovídající složky a otáček 

motoru. 

 

9.2.1 REZONANČNÍ OTÁČKY MOTORU 

     Navrhovaný mechanismus má mnoho rezonančních otáček, při kterých je harmonickou 

složkou vyvoláno vynucené kmitání. Takto vyvolané kmitání odpovídá frekvenci jedno- nebo 

dvojuzlového kmitání. Rezonanční otáčky motoru pro první i druhou vlastní frekvenci 

vypočítáme podle vztahu: 

       
  

 
              (87) 

kde index i označuje vlastní frekvenci (1. nebo 2.) a κ vyjadřuje řád harmonické složky, jehož 

hodnota je κ = 0.5, 1, …, 12.  

     Hodnoty rezonančních frekvencí jsou zaneseny do tabulky 7 a zvýrazněny jsou výsledky 

pro provozní otáčky navrhovaného motoru (800 min
-1

 až 5200 min
-1

). 

 

Tab. 7 – Rezonanční otáčky pro jedno- a dvojuzlové kmitání 

κ n1,rez [min
-1

] n2,rez [min
-1

] κ n1,rez [min
-1

] n2,rez [min
-1

] 

0,5 24 594 42 539 6,5 1 892 3 272 

1 12 297 21 269 7 1 757 3 038 

1,5 8 198 14 180 7,5 1 640 2 836 

2 6 149 10 635 8 1 537 2 659 

2,5 4 919 8 508 8,5 1 447 2 502 

3 4 099 7 090 9 1 336 2 363 

3,5 3 513 6 077 9,5 1 294 2 239 

4 3 074 5 317 10 1 230 2 127 

4,5 2 733 4 727 10,5 1 171 2 026 

5 2 459 4 254 11 1 118 1 934 

5,5 2 236 3 867 11,5 1 069 1 850 

6 2 050 3 545 12 1 025 1 772 
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9.2.2 PRŮBĚH KROUTICÍCH MOMENTŮ PŘI VYNUCENÉM KMITÁNÍ 

    Periodicky působící krouticí momenty vyvolané vynuceným kmitáním v hřídelích a 

ozubených spojení reduktoru mohou významně ovlivňovat životnost jednotlivých součástí. 

Vlastní torzní kmitání není pro životnost tak zásadní a nebezpečné, protože zaniká.  

     Pro konečné stanovení životností částí reduktoru je potřeba znát především periodické 

krouticí momenty, vznikající při vynuceném kmitání mechanismu. Tyto periodické krouticí 

momenty na jednotlivé části reduktoru byly vypočítány pomocí softwaru pracujícím na 

principu nevětveného torzního systému [18]. Příklad takového systému je na obrázku 26. 

 

 

Obr. 26 – Příklad nevětveného torzního systému[18] 

 

Při řešení jsou členy označeny podle obrázku 26. Tridiagonální komplexní matice však 

v tomto případě není plná. Z tohoto důvodu se provádí zjednodušování značení podle vztahu: 

                              (88) 

Z tohoto vztahu (XC) podle obrázku vyplývá, že: 

                (89) 

Vzhledem k neexistujícím pružným vazbám členů systému a rámem nám komplexní tuhost        

popisuje jen vnější tlumení podle vztahu: 

                (90) 

Zobrazený systém (obr 26) lze následně popsat soustavou rovnic v komplexní proměnné: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

        

      
       
       
          

       
      
        

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

  
    

 
 
 

  
   

 
 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

   
     

 
 
 

   
     

 
 
 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (91) 
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     Vyřešením této soustavy rovnic software vyprodukoval periodické krouticí momenty na 

částech klikového mechanismu a reduktoru. Jelikož se na reduktoru nachází dva páry 

ozubených kol, tedy převodů, je potřeba maximální a minimální periodické krouticí momenty 

Mki vznikající při vynuceném kmitání upravit podle převodového poměru is. Hodnoty 

periodických krouticích momentů za převody, získané ze softwaru, jsou označeny    
 . 

Pro krouticí moment na předlohovém hřídeli a ozubení druhého ozubeného soukolí, který se 

nachází za jedním převodem, platí: 

    
   

 

  
            (92) 

Vrtulový hřídel se podle návrhu nachází za dvěma ozubenými převody, tedy periodický 

krouticí moment se vypočítá ze vztahu: 

    
   

 

   
           (93) 

    Výsledné hodnoty periodických krouticích momentů byly získány výše popsaným 

postupem. Výsledky vyprodukované softwarem, pracujícím na popsaném principu, jsou 

výrazně přesnější, než kdyby byl použit analytický způsob výpočtu. Graficky znázorněné 

získané hodnoty pro předlohový a vrtulový hřídel znázorňují obrázky 27 a 28.  Maximální a 

minimální hodnoty jsou zaneseny v tabulce 8. Získané hodnoty krouticích momentů budou 

následně využity pro posouzení únavové životnosti hřídelů reduktoru. 

 

 

 

Obr. 27 – Vyhodnocený průběh maxim a minim periodických momentů na předlohovém 

hřídeli (rozkmit). 
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Obr. 28 – Vyhodnocený průběh maxim a minim periodických momentů na vrtulovém hřídeli 

(rozkmit). 

 

Tabulka 8 – Hodnoty extrémů periodických krouticích momentů na hřídelích 

Předlohový hřídel 
Maximální krouticí moment Mkp,max = 978,6 N.m 

Minimální krouticí moment Mkp,min = -210,8 N.m 

Vrtulový hřídel 
Maximální krouticí moment Mkv,max = 1340,8 N.m 

Minimální krouticí moment Mkv,min = -283,4 N.m 
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10 ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOST 

     Posouzení únavové životnosti je posledním krokem návrhu, kterému se tato práce věnuje. 

Principem analýzy je určení koeficientu bezpečnosti vůči únavovému lomu na kritických 

místech hřídelů reduktoru. Předpokládaná kritická místa jsou technologické zápichy na 

hřídelích. Únavová životnost bude posuzována podle metody LSA (Life Stress Analysis), 

která byla rešeršně stručně popsána v kapitole 6. 

 

10.1 MKP ANALÝZA 

MKP analýza bude prováděna v softwaru Solid Works 2012. Kroky k tomuto řešení jsou: 

 Export 3D modelu ve formátu.stp (.step). 

 Tvorba sítě. 

 Definice materiálu. 

 Tvorba uložení pomocí ložisek. 

 Zatížení modelu  

 Získání výsledných hodnot napětí v kritických místech, deformací, aj. 
 

 

                                a.                                                                            b.  

                                c.                                                                            d. 

 

Obr. 29 – a. Detail sítě zápichu na předlohovém hřídeli, b. síť předlohového hřídele, c. detail zápichu 

na vrtulovém hřídeli, d. síť vrtulového hřídele. 
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     Síť (mesh) byla vytvořena pomocí parabolických objemových tetraedrů. Tento prvek je 

definován čtyřmi rohovými uzly, šesti středovými uzly a šesti hranami. Parabolické tetraedry 

dobře reprezentují zakřivené hranice a nabízejí lepší možnost matematické aproximace, díky 

čemuž je vygenerovaná síť velmi kvalitní. Každý uzel elementu má tři stupně volnosti. 

Snímky sítí jednotlivých součástí jsou na obrázku 29. Po vysíťování měly testované součásti: 

 Předlohový hřídel: 234 442 elementů. 

 Vrtulový hřídel: 149 398 elementů. 

 

    

Obr. 30 – Použitý prvek pro tvorbu elementů – parabolický objemový tetraedr. 

  Pro simulaci ložisek byla provedena pomocí funkce uložení pomocí ložiska, kterou má Solid 

Works 2012 přímo definovanou. Nezbytnou součástí ložiskové náhrady bylo stanovení její 

tuhosti, a to za předpokladu, že stlačení středového uzlu nepřekročí hodnotu 0,8c [16]:  

    
       

    
      

 

  
  (94) 

kde Fmax je maximální síla působící na ložisko a c je ložisková vůle. 

     Zatížení bylo tvořeno v souladu se zvolenými zátěžovými stavy podle metody LSA. V 

systému se nacházejí dvě složky zatížení, a to silové působení mezi jednotlivými ozubenými 

koly a dále periodické krouticí momenty na hřídeli. Jejich působení je současné a byly 

rozpočítány a aplikovány na roztečné plochy zjednodušených modelů ozubených kol. Z 

periodických krouticích momentů byly vypočítány síly na příslušných roztečných 

poloměrech, přičemž tyto síly v šikmém ozubení nepůsobí pouze tečně na zuby, ale 

vyvolávají také příslušné axiální síly. Výsledné zatěžovací síly na roztečných plochách 

ozubených kol byly získány pomocí principu superpozice všech výše vypočítaných působení.  

     Pro výpočet únavové životnosti jsou simulovány pro každý hřídel dva zátěžové stavy. 

Silové působení mezi ozubenými koly se nemění. U obou hřídelí jde tedy o aplikaci 

maximální a minimální hodnoty periodického krouticího momentu Mkmax a Mkmin. Takto 

zatížený a zavazbený model byl podroben napjatostní analýze, jejíž výsledky jsou zaneseny 

v tabulce 9 a zobrazeny na obrázcích 31, 32, 33 a 34. 
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Tab. 9 – Výsledky zatěžování součástí v programu SolidWorks 

 
Předlohový Vrtulový 

1. stav 2. stav 1. stav 2. stav 

Hodnota napětí von Mieses σVM [MPa] 545,53 128,20 543,93 165,46 

Hodnota 1. hlavního napětí σ1 [MPa] 450,63 81,48 283,66 96,89 

Hodnota 3. hlavního napětí σ3 [MPa] -194,28 -96,29 -348,35 -66,43 

Max. hodnota napětí elementu σeX [MPa] 545,53 543,93 

Min. hodnota napětí elementu σeX1 [MPa] 104,53 139,93 

Velikost elementu    
      [mm] 2,5 2,6 

 

 

Obr. 31 – Napjatostní analýza von Mises na předlohovém hřídeli 

 

  
                                  a.                                                                          b. 

Obr. 32 – Předlohový hřídel: a. prostup napětí v kritickém místě, b. detail kritického místa 
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Obr. 33 – Napjatostní analýza von Mises na vrtulovém hřídeli 

 

   

                                 a.                                                                        b. 

Obr 34 – Vrtulový hřídel: a. prostup napětí v kritickém místě, b. detail kritického místa 

 

10.2 STANOVENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI 

     Koeficient bezpečnosti vůči únavovému lomu se stanovuje v místě s největší koncentrací 

napětí podle pevnostní hypotézy von Mises. Jde o ekvivalentní napětí, které odpovídá tříosé 

napjatosti [16].  

Určení poměrného gradientu χR vychází z výseče s pásmem největšího napětí na obrázcích 33 

a 34 je dáno vztahem: 
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            (95) 

Korekční součinitel fG: 

     

   

   
  

 
   

             (96) 

kde σco je mez únavy v ohybu, σct je mez únavy v tahu/tlaku a dvz je průměr zkoušeného 

vzorku. 

Vzájemný poměr β/α se stanovuje: 

 

 
                

  
   

          (97) 

Maximální a minimální ekvivalentní napětí se vypočítá podle vztahů: 

                               (98) 

                               (99) 

kde hodnoty jednotlivých napětí vycházejí z výsledků analýzy v Solid Worksu (tabulka 9). 

Poslední číslo v dolním indexu značí pořadí zátěžného stavu. 

Amplitudové ekvivalentní napětí σea: 

    
           

 
           (100) 

Střední hodnota ekvivalentního napětí σem: 

    
           

 
           (101) 

Bezpečnosti při prostém zatěžování K: 

  
 

 
   

   

           
  
   

  

         
(102) 

 

Pro zvýšení bezpečnosti mohou být přechodové rádiusy zakaleny a bezpečnost následně 

vzroste podle vztahu: 

                 (103) 

Výsledné hodnoty bezpečnosti pro jednotlivé hřídele reduktoru jsou zaneseny v tabulce 10. 
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Tab. 10 – Výsledné bezpečnosti 

  Předlohový hřídel Vrtulový hřídel 

Bezpečnost K 1,204 1,215 

Bezpečnosti s kalenými rádiusy Kk 1,566 1,579 
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ZÁVĚR 

    V první části práce byly posouzeny možné koncepce a uspořádání leteckých reduktorů, 

jejich součástí, možnosti výroby a další fakta, vztahující se k zadané tématice a vytvářejí jistý 

přehled pro následný návrh reduktoru pro letecký motor. Zvolena byla předlohová koncepce 

s dvojicí ozubených soukolí, které redukují krouticí moment s celkovým převodovým 

poměrem 0,52. 

     V návrhové části diplomové práce byla nejprve navrhnuta ozubená soukolí a následně další 

součásti. Návrh se snažil následovat současné trendy v sériové produkci převodových ústrojí. 

Pozornost byla věnována pevnostní kontrole spojení kol a hřídelů, návrhu ložisek a dalších 

součástí, materiálů a výrobních postupů, a následné stanovení jejich životnosti (trvanlivosti). 

Veškeré spoje podmínkám bezpečnosti vyhověly.  

     Výpočet torzního kmitání potvrdil předpokládanou velkou tuhost hřídelů použitých v 

reduktoru. Uzly kmitání se nacházení mimo reduktor. První tvar torzního kmitání soustavy má 

uzel téměř v ose symetrie soustavy a druhý tvar má uzly před a za reduktorem. Následně byly 

získány hodnoty periodických krouticích momentů v jednotlivých úsecích sestavy, které dále 

sloužily pro zatěžování při napjatostní analýze. 

    Hodnoty bezpečnosti proti únavovému lomu lze považovat na dolní hranici doporučených 

hodnot. Pro předlohový hřídel je to 1,204, resp. 1,566 s kalenými rádiusy, pro vrtulový hřídel 

1,215, resp. 1,579 s kalenými rádiusy. Vzhledem ke zvolené metodě výpočtu únavové 

životnosti jsou však výsledky konzervativní, tedy lze očekávat, že při zatěžování ve 

skutečném provozu by tyto koeficienty bezpečnosti byly vyšší.  

     Po zhodnocení životnosti (trvanlivosti) všech součástí lze stanovit životnosti mechanismu 

na 2000 hodin, s rezervou asi 200 hodin (což je 10%) do vypočítaného konce životnosti 

nejvíce namáhaných součástí. Po uplynutí této doby by měla proběhnout generální kontrola.  

     V případě dalšího pokračování vývoje reduktoru by se pozornost zaměřila především na 

zvýšení bezpečnosti hřídelů proti únavovému lomu pomocí úpravy jejich rozměrů, a dále na 

volbu vhodnějších ložisek, zejména na použití zapouzdřených ložisek, které nepotřebují 

mazání a snáší větší zatížení, čímž by se zvýšila jejich trvanlivost. 
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as [mm] Osová vzdálenost středů kol ozubeného soukolí 

b [mm] Šířka věnce ozubeného kola 

brk [mm] Šířka zalomení klikového hřídele 

c [N.m
-1

] Tuhost vinuté pružiny 

c [N] Základní dynamická únosnost kuželíkového ložiska 

c [N.m.rad
-1

] Torzní tuhost 

c0 [N] Základní statická únosnost kuželíkového ložiska 

CN [-] Charakteristika náboje pro lisované spojení 

cR [-] Součinitel tahu vrtule 

cz [N.m.rad
-1

] Torzní tuhost zubu ozubeného kola 

d [mm] Průměr roztečné kružnice ozubeného kola 

da [mm] Průměr hlavové kružnice ozubeného kola 

Dhc [mm] Průměr hlavního čepu klikového hřídele 

Doc [mm] Průměr ojničního čepu klikového hřídele 

dp [mm] Průměr patní kružnice ozubeného kola 

Dp [mm] Průměr předlohového hřídele reduktoru 

dpk [mm] Průměr předního (volného) konce klikového hřídele 

Dred [mm] Redukční průměr 

Dvh [mm] Průměr vrtulového hřídlee reduktoru 

dvk [mm] Průměr zadního (vázaného) konce klikového hřídele 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu/tlaku 

F [N] Síla 

f [-] Součinitel tření 

Fa [N] Axiální síla 

fG [-] korekční součinitel při stanovování únavové životnosti 

Fr [N] Radiální síla  

Ft [N] Tečná síla 

Fv [N] Tahová síla vrtule 

G [MPa] Modul pružnosti ve smyku 

h [mm] Výška 

HB [-] Tvrdost podle Brinella 

HRC [-] Tvrdost podle Rockwella 

i [-] Převodový poměr ozubeného soukolí 

I [mm
4
] Kvadratický moment průřezu 

Ip [mm
4
] Polární moment průřezu v krutu 

J [kg.m
2
] Redukovaný moment setrvačnosti 

Jkr [kg.m
2
] Moment setrvačnosti pastorku prvního ozubeného soukolí reduktoru 

Jozub [kg.m
2
] Moment setrvačnosti startovacího ozubeného kola a řetězového kola 
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Jp [kg.m

2
] Redukovaný moment setrvačnosti posuvných částí 

Jph [kg.m
2
] Moment setrvačnosti předlohového hřídele 

Jpk [kg.m
2
] Moment setrvačnosti předního (volného) konce klikového hřídele 

Jr [kg.m
2
] Redukovaný moment setrvačnosti rotujících částí 

Jrem [kg.m
2
] Moment setrvačnosti řemenice 

Jv [kg.m
2
] Moment setrvačnosti vrtule 

Jvh [kg.m
2
] Moment setrvačnosti vrtulového hřídele 

Jzal [kg.m
2
] Moment setrvačnosti zalomení klikového hřídele 

Jzk [kg.m
2
] Moment setrvačnosti zadního (vázaného) konce klikového hřídele 

K [-] Součinitel bezpečnosti při prostém zatěžování 

Kk [-] 
Bezpečnost při prostém zatěžování s kalenými rádiusy v přechodech 

hřídele 

l [mm] Délka 

L10 [h] Doba životnosti (trvanlivosti) ložiska 

lhc [mm] Délka hlavního čepu klikového hřídele 

loc [mm] Délka ojničního čepu klikového hřídele 

lp [mm] Délka předlohového hřídele reduktoru 

lpk [mm] Délka předního (volného) konce klikového hřídele 

lred [mm] Redukovaná délka 

LSA [-] Life Stress Analysis 

lvh [mm] Délka vrtulového hřídele reduktoru 

lvk [mm] Délka zadního (vázaného) konce klikového hřídele 

Mk [N.m] Krouticí (točivý) moment 

MKP [-] Metoda konečných prvků 

mn [mm] Normálný modul ozubeného kola 

mpos [kg] Hmotnost posuvných částí klikového mechanismu 

mrot [kg] Hmotnost rotačních částí klikového mechanismu 

n [min
-1

] Otáčky 

N [Hz] Vlastní otáčky 

nrez [min
-1

] Rezonanční otáčky 

o [-] Osa 

p [MPa] Tlak 

P1,2 [N] Ekvivalentní radiální zatížení kuželíkového ložiska 

r [mm] Poloměr zalomení klikového hřídele 

Re [MPa] Mez kluzu materiálu 

Rm [MPa] Mez pevnosti materiálu 

Rx [N] Reakční síla ložiska 

Rzd [mm] Dolní mez nerovnosti profilu 

Rzh [mm] Horní mez nerovnosti profilu 

S [mm
2
] Plocha průřezu 
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T [mm] Šířka kuželíkového ložiska 

u [-] Převodový poměr ozubeného soukolí 

ULL [-] Ultralehké letadlo 

w [Hz] Vlastní frekvence 

x [mm] Jednotkové posunutí profilu ozubeného věnce 

XA [N] Axiální síla podmínky pro výpočet dvojice kuželíkových ložisek 

Y1,2 [-] Základní únosnost ložiska 

z [-] Počet zubů ozubeného kola 

α [°] Úhel záběru ozubeného kola 

β [°] Úhel sklonu zubu ozubeného kola 

δ [mm] Hloubka cementační vrstvy 

εα [-] Součinitel záběru profilu 

εβ [-] Součinitel záběru kroku 

εγ [-] Celkový součinitel záběru 

κ [-] Řád harmonické složky 

μ [-] Poissonova konstanta 

ξ [-] Konstanta poměru průměrů na hřídeli 

ξop [N.m.rad
-1

] Torzní tuhost ozubeného soukolí 

ρ [g.cm
3
] Hustota 

σ [MPa] Napětí (obecné označení) 

σ1 [MPa] První hlavní napětí 

σ3 [MPa] Třetí hlavní napětí 

σea [MPa] Ekvivalentní amplitudové napětí 

σem [MPa] Ekvivalentní střední napětí 

σVM [MPa] Redukované napětí von Mieses 

φ [°] Úhel natočení 

φtl [N.m
-1

] Tuhost ložiskové náhrady 

χR [-] Poměrný gradient napětí 

ψ [rad.s
-1

] Vlastní úhlová rychlost 

ω [rad.s
-1

] Úhlová rychlost 
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Příloha 1 - Výpočtová zpráva z programu Mathcad. 

Příloha 2 - Výstupní protokoly pro ozubená soukolí z programu „Tvarová pevnost ozubených 

kol“ společnosti TATRA a.s.  

Příloha 3 – Zmenšení kopie výrobních výkresů jednotlivých součástí. 

Příloha 4 – Elektronická verze diplomové práce na CD. 

 

 

 

 


