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Abstrakt 

V diplomovej práci je všeobecný návrh medzioperačnej skúšobnej stolice traktorov, zameraný na 
návrh a výpočet nosnej konštrukcie a jej pevnostnú analýzu. 

Práca obsahuje dielčie výpočty a konkrétne riešenie jednotlivých častí standu, návrh a výpočet 
nosnej konštrukcie, jej pevnostnú analýzu, výkresovú dokumentáciu nosnej konštrukcie a vybraných 
častí skúšobného standu. K práci sú ako príloha pripojené obrázky 3D modelu celého skúšobného 
standu. 
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Abstract 

In diploma thesis is general design testing stand during the tractor manufacture, centred on design and 
calculation main skeleton and strength calculation. 

 Thesis include particular calculation and concrete design parts of measure stand, design and 
calculation main skeleton, strength calculation, drawing dokumentation of main skeleton and selected 
parts of measure stand. Thesis also include picture of 3D model whole of measure stand like 
appended documents. 
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1 Úvod 
V dnešnej dobe patrí k neodmysliteľnému výrobnému procesu kontrola kvality. Kontrola kvality 
polotovaru, kontrola počas výrobného procesu a kontrola na výstupe - kontrola hotového výrobku. 
Prvý aspekt je kvalita výroby a kvalita vstupujúcého materiálu, druhým aspektom je metodika 
vyhodnocovania kvality daného výrobku.  

V spolupráci s firmou Zetor Group bola stanovená téma mojej diplomovej práce:                 
Návrh medzioperačnej skúšobnej stolice traktorov. Zadanie zahrnuje všeobecný návrh valcovej 
stolice, návrh nosnej konštrukcie a pevnostný výpočet celej nosnej konštrukcie. 

Diplomovú prácu som rozdelil na niekoľko hlavných kapitol, v ktorých pojednávam o daných 
problematikách, alebo o konkrétnom riešení problému.  

V prvom kroku zosumarizujem všetky potrebné údaje k riešeniu. Na základe zhromaždených 
hodnôt vypočítam hlavné výkony, momenty a dynamické vlastnosti, ktoré budú kľúčovými hodnotami 
pri riešení zadania.  

Druhým krokom bude už konštrukčný návrh jednotlivých funkčných častí skúšobného standu. 
Popri výpočtoch budem modelovať 3D model celého skúšobného standu v programe SolidWorks, 
ktorý bude slúžiť pre lepšiu predstavivosť a neskôr ako model pre pevnostnú kontrolu. 

Po navrhnutí všetkých funkčných častí standu sa zameriam na konštrukčný návrh nosnej 
konštrukcie valcového standu. Následne celú konštrukciu pevnostne skontrolujem. Pevnostný výpočet 
skontrolujem pomocou programu Ansys Workbanch 10, na základe už namodelovaného 3D modelu. 

Posledným krokom bude dokončenie celej konštrukcie z pohľadu častí, ktoré dotvárajú 
skúšobný stand do finálnej podoby. V závere zhodnotím výsledky mojej práce.  

Po konštrukčnom návrhu a pevnostnej kontrole nosnej konštrukcie a vybraných prvkov 
zhotovím výkresovú dokumentáciu. Tá bude obsahovať nosnú konštrukciu skúšobného standu a 
vybrané častí standu. 

V prílohe uvediem zopár obrázkov 3D modelu skúšobného standu. 
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2  Zadanie  

2.1 Analýza zadania 
Téma mojej diplomovej práce vznikla v spolupráci s firmou Zetor Group. Od prvotného zadania vývoj 
celého projektu prešiel značnou radou zmien. Postupne sa doplňovali informácie a upravovali sa 
technologické postupy skúšok až do súčasného stavu. 

Pôvodné zadanie navrhnúť stolicu do rýchlosti 50 km/h vyplývalo z požiadavku kontrolovať 
traktor v maximálnej rýchlosti. Nároky na konštrukciu a vybavenie skúšobne, kurtovanie traktora, 
bezpečnosť je extrémne vysoká. Preto po dohode s firmou Zetor Group je zadanie upravené na 
rýchlosť 15 km/h, kde táto rýchlosť vyhovuje všetkým potrebným skúškam. Hlavné požadované 
skúšky na novej valcovej stolici je skúška Power Shift, skúška Power Shuft funkčnosť do 10 km/h, 
skúška diferenciálu do 10 km/h, skúška bŕzd do 2,5 km/h.  

Parametre pre moju diplomovú prácu som konzultoval so skúšobňou Mendlovej zemědelskej a 
lesníckej univerzty, kde táto skúšobňa disponuje skúšobným standom do 16 km/h, firmou MezServis 
Vsetín, ktorá odporúča skúšku do 15 km/h a firmou Maha, ktorá taktiež sa prikláňa k tomuto riešeniu. 

Toto riešenie je podstatne lacnejšie, menej náročne na konštrukciu a vybavenie skúšobne. 
Konštrukčné riešenie obmedzuje iba skúšku maximálnej rýchlosti, kde fyzickú hodnotu 
nepotrebujeme poznať, ale nutnosť je odskúšať funkčnosť všetkých prevodových stupňov a násobičov. 

Systém kontroly vo firme Zetor je rozčlenený do siedmych kontrolných zón, rozdelených do 
celého výrobného procesu. Kontrolná zóna I je zameraná na kontrolu prevodovky, násobičov a 
reverzácie pohonu. Skúška sa vykonáva na časti traktora, ktorá ešte neobsahuje motor a prednú 
nápravu. Hotový traktor, ktorý vstúpi na skúšobný stand už má odskúšanú prevodovku, násobiče a 
reverzáciu. Kontrolná zóna V, nový valcový stand pre traktor, bude kontrolovať traktor ako celok. 
Riešenie kontroly prevodovky, násobičov a reverzácie vzhľadom na fyzické možnosti skúšobne som 
navrhol následovne: pri zapnutom druhom stupni násobiča prevodové stune 1 – 6, a pri 1 - 3 
prevodovom stupni funkčnosť násobiča druhého, prvého a cestného prevodu. Odskúšanie všetkých 
prevodových stupňov a násobičov bude vykonávané pod zaťažením. Táto skúška funkčnosti 
prevodových stupňov hotového traktora je dostačujúca a vyhovuje výstupnej kontrole. 

Všetky ostatné zadané hodnoty vyhovujú a odpovedajú sériovej prevádzke a kontrole zadávanej 
firmou Zetor Group. 
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2.2 Technické riešenie a vlastnosti standu 

2.2.1 Technické riešenie valcového skúšobného standu 
Technické riešenie zadnej osy standu bude pozostávať pre každé koleso traktora z dvojice valcov o 
priemere 500 mm, uložených v ložiskách na spoločnom ráme, vzájomne spojených reťazovým 
prevodom a vybavevých snímačom pre meranie otáčavej rýchlosti. Valce budú cez ozubený remeň a 
prevodovku spojené so vzduchom chladeným jednosmerným elektrickým motorom, ktorý zaisťuje 
nastavenie požadovanej záťaže a jej regulácie. Pozdĺžna vzdialenosť valcov bude zvolená tak, aby 
bola zaistená dostatočná stabilita traktora na stolici, a aby pri jej zabrzdení bolo možné opustenie 
standu, každá dvojca valcov bude vybavená vzduchom ovládanou kotúčovou brzdou pre umožnenie 
vjazdu a výjazdu traktora. 

Technické riešenie prednej osy bude navrhnuté rovnakým spôsobom ako zadná osa. Pomocný 
rám prednej osy bude umiestnený posuvne na koľajniciach, posuv v rozsahu 1000 mm bude zaisťovať 
elektrický pohon so samosvornou prevodovkou a pohybovou skrutkou. Pohon bude vybavený 
lineárnym snímačom polohy. 

Stand bude vybavená kurtovacími reťazami pre zabezpečenie polohy a proti vyskočeniu traktora 
zo standu. 

Pevné zakrytie v pojazdovej časti standu bude riešené z ocelových rebrovaných plechov 
priskrutkovaných na nosný rošt. 

Posuvné krytie v pojazdovej časti standu bude riešené systémom skladanej posuvnej podlahy 
z ocelových profilov. 

Rozvadzač riadenia a ovládania standu bude umiestnený po ľavej strane (z pohľadu vodiča) a 
bude obsahovať hlavný vypínač, istiace obvody, základné ovlácacie prvky, budiče jednosmerných 
motorov, riadiaci PC a počítač s vizualilizačným SW. Monitor LCD 24 bude umiestnený na 
odklopnom rameni z ľavej strany kabiny vodiča. 

Ovládanie standu z miesta vodiča bude riešené ovládaciou skrinkou s funkčnými tlačítkami, 
umiestnenou v kabine skúšaného traktora s bezdrôtovým prepojením s rozvádzačom a jeho riadením.  
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2.2.2 Vlastnosti valcového skúšobného standu 
Nastavenie rozvoru – uvedením identifikačného čísla traktora do základnej hlavičky 

skúšobného protokolu dôjde k načítaniu požadovanej hodnoty rozvoru z pamäti systému a potvrdením 
k automatickému nastaveniu rozvoru.  

Vjazd a výjazd traktora bude zabezpečený zabrzdením dvojice valcov prednej a zadnej osy 
stolice. Traktor vojde do zabrzdených valcov nízkou rýchlosťou (2 – 3 km/h), prejde prednými 
kolesami zadnú osu a zostane stáť zadnými kolesami medzi dvojicami valcov zadnej osy. 

Monitor pre vizualizáciu meraných hodnôt – bude umiestnený do takej polohy, aby vodič 
z kabiny videl na obrazovke zobrazované údaje o rýchlosti, zaťažení, výkone a stručný popis 
príslušného kroku skúšky. 

Ovládač stolice – skriňka so 6-timi tlačítkami, pripojená bezdrôtovo k riadiacemu systému 
umožňuje základnú komunikáciu vodiča so systémom. 

Skúška Power Shift – pri aktivácií skúšky a rýchlosti do 15 km/h narastá zaťaženie lineárne 
s časom, následne lineárne s časom klesá opäť do minima. Vodič kontoluje správnosť automatického 
radenia násobiča. 

Skúška Power Shuft – pri rýchlosti do 10 km/h a navolení tejto funkcie dôjde k plynulému 
zabrzdeniu a následnej reverzácií traktora a chodu vzad. Stolica reguluje zaťaženie z nastavenej 
hondoty nad 5 km/h, pri rýchlosťiach 5 – 0 – 5 km/h zaťaženie klesá k minimu a opäť narastá 
k nastavenej hodnote. 

Skúška diferenciálu – pri rýchlosti do 15 km/h bude jedno z kolies traktora brzdené väčším 
momentom ako druhé koleso nápravy, po zopnutí uzávierky diferenciálu musia byť otáčky ľavého a 
pravého kolesa príslušnej nápravy rovnaké. 
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3 Rozbor úlohy 

3.1 Vstupné hodnoty 
Skúšobný stand navrhujem pre tri typove rady traktorov značky ZETOR, Proxima, Forterra a 
Maxterra.  

3.1.1 Zadané parametry traktorov 
Dĺžka traktora max. lmax = 4800 [mm] 
Šírka traktora bmax = 2500 [mm] Maxterra 
 bmin = 1910 [mm] Proxima 
Výška traktora max. h1 = 3000 [mm] Maxterra 
 
Rozvor rozvmax = 2840 [mm] Maxterra 
 rozvmin = 2123 [mm] Proxima 
Rozchod rozchmax = 2008 [mm] Maxterra 
 rozchmin = 1426 [mm] Proxima – úzko rozchodná 
 
Minimálna vzdialenosť medzi zadnými kolesami  
 bmin-roz = 963 [mm] 
 
Hmotnosť traktora mtj = 6500 [kg] 
Maximálna hmotnosť tj. mmax = 7000 [kg]  
 
Maximálna rýchlosť tj. v50 = 50 [km/h] Rýchlosť na želanie - Maxterra 
 v40 = 40 [km/h] 
Maximálna rýchlosť pojazdu v15 = 15 [km/h] 
Minimálna rýchlosť pojazdu v0,4 = 0,4 [km/h] 
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3.1.2 Rozmery pneumatík 
Všetky typové rady traktorov disponujú pneumatikami značky MITAS. 

Medzné rozmery pneumatík pre pohon 2WD 6,5 – 16; 4WD 11,2 – 24 a 650/65/R42 pre zadnú 
nápravu. Názorné zobrazenie celej škály pneumatík je v kapitole 3.4.2 Stanovenie rozteče valcov. 
 
Predné 2WD 6,5 – 16 r = 375,5 [mm] b = 191 [mm] 
 10,0 – 16 r = 462,5 [mm] b = 299 [mm] 
 
Predné 4WD 11,2 – 24 r = 537,5 [mm] b = 307 [mm] 
 540/65/R28 rf = 670 [mm] bf = 587 [mm] mf = 150 [kg] 
Zadné 4WD 16,9 – 30 r = 765 [mm] b = 463 [mm] 
 650/65/R42 rr = 905 [mm] br = 668 [mm] mr = 308 [kg] 

3.2 Silový rozbor 

3.2.1 Rozloženie hmotnosti na jednotlivé nápravy 
Výpočet rozloženia hmotnosti vychádza zo známej polohy ťažiska, viz príloha č. 1 a hmotnosti 
traktora. Podľa obr. (1) som vypčítal rozloženie hmotnosti na prednú nápravu a na zadnú nápravu. 
 
Vzdialenosť od ťažiska tj po osu prednej nápravy a = 1667,09 [mm] 
Vzdialenosť od ťažiska tj po osu zadnej nápravy b = 1172,91 [mm] 

 

obr. 1, schéma rozloženia hmotnosti traktora Maxterra 
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3.2.1.1 Výpočet rozloženia hmotnosti na nápravy traktora Maxterra 

 
Silové zaťaženie traktora Ftj: 

gmF tjtj ×=  (1) 

8196500Ftj ,×=  

63765Ftj =    [N] 

 
kde: 
Ftj = 63765 [N] - tiažová sila traktora Maxterry 
mtj = 6500 [kg] - hmotnosť traktora Maxterry 
g = 9,81 [m/s2] - tiažové zrýchlenie – konštanta 
 
Výpočet jednotlivých hmotnosti pomocou trojčlenky 

( ) 0baFaF rtj =+×+×−  (2) 

 
Výpočet rozloženia hmotnosti na zadnú nápravu traktora Maxterra Fr, mr: 

ba
aF

F tj
r +

×
=  (3) 

172911667091
66709163765Fr ,,

,
+

×
=  

279,37430Fr =    [N] 

37430Fr =    [N] 

g
Fm r

r =  (4) 

819
37430mr ,

=  

494,3815mr =    [kg] 

3815mr =    [kg] 

 
kde: 
Fr = 37430 [N] - sila na podložku od zadnej nápravy 
a = 1,66709 [m] - vzdialenosť od ťažiska tj po osu prednej nápravy  
b = 1,17291 [m] - vzdialenosť od ťažiska tj po osu zadnej nápravy 
Ftj = 63765 [N] - tiažová sila traktora Maxterry 
mr = 3815  [kg] - hmotnosť zadnej nápravy 
g = 9,81 [kg/s2] - tiažové zrýchlenie - konštanta 
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Výpočet rozloženia hmotnosti na prednú nápravu traktora Maxterry Ff, mf: 

ba
bF

F tj
f +

×
=  (5) 

172911667091
17291163765Ff ,,
,

+
×

=  

945,26334Ff =    [N] 

26335Ff =    [N] 

g
Fm f

f =  (6) 

819
26335mf ,

=  

505,2684mf =    [kg] 

2685mf =    [kg] 

 
kde: 
Ff = 26335 [N] - sila na podložku od prednej nápravy 
a = 1,66709 [m] - vzdialenosť od ťažiska tj po osu prednej nápravy  
b = 1,17291 [m] - vzdialenosť od ťažiska tj po osu zadnej nápravy 
Ftj = 63765 [N] - tiažová sila traktora Maxterry 
mf = 2685  [kg] - hmotnosť prednej nápravy 
g = 9,81 [kg/s2] - tiažové zrýchlenie - konštanta 
 
Percentuálne rozloženie hmotnosti na jednotlivých nápravách - zadná náprava: 

tj

r

F
100Frear ×

=  (7) 

63765
10037430rear ×=  

58,7rear =    [%] 
 
Percentuálne rozloženie hmotnosti na jednotlivých nápravách - predná náprava: 

tj

r

F
100Ffront ×

=  (8) 

63765
10026335front ×

=  

41,3front =    [%] 
Pre ďaľší výpočet volím rozdelenie hmotnosti v pomere 40 % predná náprava a 60 % 

zadná náprava, z maximálneho zaťaženia m = 7000 kg 
mf = 2800   [kg] 
mr = 4200   [kg] 
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3.3 Výkonová charakteristika traktora 
Vzhľadom na rôzne výkonové triedy vo všetkých typových radách celej produkcie traktorov, 
uvažujem pre výpočet výkon traktora Maxterra s najväčším výkonom 125 kW. 

Motor Z 17841 dosahuje efektívny výkon 170 hp pri otáčkach motoru 2200 ot/min. Pri otáčkach 
1400 ot/min motor dosahuje najväčšieho krútiaceho momentu 680 Nm a prevýšenie momentu až 730 
Nm.  

Štandardne sa motor Z 17841 montuje spolu s prevodovkou ZF T-7200. Prevodovka je vo 
variantách ZF T-7200 24/24, alebo pre väčšie ťahové vlastnosti a vyššie výkony vo vyhotovení            
ZF T-7200 40/40. Táto prevodovka je charakteristická tzv. plazivými rýchlosťami, to znamená, že 
traktor sa dokáže pohybovať rýchlosťou 0,4 km/h. 

3.3.1 Výkon traktora  
Efektívny výkon traktora pri otáčkácha 2200 ot/min Pe = 125 [kW] 
Mechanické straty v prevodoch prevodovky sa rovnajú 12 % 
Účinnosť prevodovky ηprev = 88  [%] 
Účinnosť ďaľších mech. častí traktora - rozvodovka ηrozv = 0,9  [%] 
 
Výkon traktora na konci rozvodovky Pe: 

cetrak PP η×=  (9) 

7920125Ptrak ,×=  

99Ptrak =    [kW] 

 
kde: 
Ptrak = 99  [kW] - výkon traktora na konci prevodovky 
Pe = 125 [kW] - efektívny výkon motora traktora Z 17841 
ηc = 0,792 [kW] - účinnosť prevodovky a rozvodovky, ηc = ηprev x ηroz 

 
Výkon traktora na zadnej náprave P60: 

Pri výpočte beriem ako základ pohon 4WD s rovnakými adhéznymi podmienkami na všetkých 
štyroch kolesách a rovnaké jazdné vlastnosti na každom kolese. Rozdelenie výkonu v pomere                  
na zadnú nápravu vychádza zo vzorca (7) 

60PP trak60 ,×=  (10) 

6099P60 ,×=  

59,4P60 =    [kW] 

 
kde: 
P60 = 59,4  [kW] - výkon traktora na zadnej náprave 
Ptrak = 99 [kW] - výkon traktora na konci prevodovky 
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Výkon traktora na prednej náprave P40: 
Pri výpočte opäť beriem ako základ pohon 4WD s rovnakými adhéznymi podmienkami na 

všetkých štyroch kolesách a rovnaké jazdné vlastnosti. Rozdelenie výkonu v pomere na prednú 
nápravu vychádza zo vzorca (8) 

40PP trak40 ,×=  (11) 

4099P40 ,×=  

39,6P60 =    [kW] 

 
kde: 
P40 = 50  [kW] - výkon traktora na prednej náprave 
Ptrak = 99 [kW] - výkon traktora na konci prevodovky 

3.3.2 Momentová charakteristika 
Pri výpočtoch momentových charakteristík treba brať do úvahy, že stand nebude konštruovaný na 
maximálne ťažné sily a nebude prenášať maximálne momenty. Z reálneho hľadiska nie je možné ani 
tieto sily preniesť z traktora na stand. Vplyv na to má adhézny súčiniteľ, hmotnosť zaťaženia na 
nápravu, styčná plocha medzi pneumatikou a valcom standu a pod. 

Pre konštrukčný návrh standu beriem do úvahy adhézny moment, ktorý je koleso traktora za 
daných podmienok schopné preniesť na valec standu, bez medznej hodnoty preklzu. 

3.3.2.1 Preklz traktorového kolesa na valcoch skúšobného standu 

Pri odbere výkonu pojazdovým ústrojenstvom (hancie kolesá) vznikajú preklzom pojazdového 

ústrojenstva straty prenášaného výkonu. Hodnota preklzu je tým väčšia, čim väčšiu hnaciu silu 

pojazdové ústrojenstvo prenáša. Preklz má nulovú hodnotu iba v teoretickom prípade, že kolesá 

neprenášajú žiadnu hnaciu silu. Pretože i pri jazde bez zaťaženia prenáša pojazdové ústrojenstvo 

výkon potrebný pre prekonávanie valivých odporov, musí určitý preklz a tým aj strata výkonu 

existovať. [4] 

Veľkosť preklzu závisí jednak na deformácií podložky a deformácií pojazdového ústrojenstva. 
Hnacie koleso sa otáča úhlovou rýchlosťou ω. Neprenáša žiadnu hnaciu silu, prejde pri pootočení o 
uhol φ dráhu lo. Na obvode pôsobí hnacia sila Fh, skráti sa prejdená dráha vplyvom deformácie pôdy a 
deformácie pneumatiky na hodnotu l, l<lo. Preklz δ je potom vyjadrený ako relativný ubytok prejdenej 
dráhy: 

oo

o

o l
l1

l
ll

l
l

−=
−

=
∆

=δ    [-] (12) 

Preklz je možné tiež vyjadriť pomocou otáčok kolies. Pre prejdenie určitej dráhy s sa musí 
koleso otočiť no krát. 

oo nl2s ××
ϕ

π×
=    [m] (13) 

Pre prejdenie rovnakej dráhy sa musí preklzujúce koleso otočiť n krát, n > no. 
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nl2s ××
ϕ

π×
=    [m] (14) 

Porovnaním obidvoch výrazov dostaneme: 

n
n

l
l o

o
=    [-] (15) 

Po dosadení do rovnice (12) dostaneme: 

n
n1 o−=δ    [-] (16) 

Uvedené vyjadrenie sa používa najčastejšie pri skúšaní traktorov meraním počtu otáčok hancích 
kolies na určitej konštantnej dráhe. Pre moje výpočty uvažujem s maximálnym možným preklzom 
25%, kde pri prekročení tejto hodnoty je ďalšie meranie a skúšanie traktora nežiaduce. Z dôvodu 
šetrného zaobchádzania s pneumatikami je prekročenie 25% preklzu neprípustné. Preklzom dochádza 
k značnému opotrebovaniu pneumatík, preto pri zaťažovacích alebo brzdových skúškach po 
prekorčení 25% preklzu dôjde k vypnutiu standu - bezpečnostné opatrenia. 

3.3.2.2 Výpočet adhéznych momentov 

Adhézny moment na prednej náprave Madh40: 

adhff40adh frgmM ×××=  (17) 

8067008192800M 40adh ,,, ×××=  

14722,848M 40adh =    [Nm] 

 
kde: 
Madh40 = 14722,848 [Nm] - adhézny moment prednej nápravy 
mf = 2800 [kg] - hmotnosť prednej nápravy 
g = 9,81 [kg/s2] - tiažové zrýchlenie - konštanta 
rf = 0,670 [mm] - priemer predného kolesa, maximálny rozmer pri jazde 4WD 
fadh = 0,8 [-] - adhézny súčiniteľ medzi kolesom traktrora a povrchom valca 
 
Adhézny moment na zadnej náprave Madh60: 

adhrr60adh frgmM ×××=  (18) 

8090508194200M 60adh ,,, ×××=  

29830,248M 60adh =    [Nm] 

 
kde: 
Madh60 = 29830,248 [Nm] - adhézny moment zadnej nápravy 
mr = 4200 [kg] - hmotnosť zadnej nápravy 
g = 9,81 [kg/s2] - tiažové zrýchlenie - konštanta 
rr = 0,905 [mm] - maximálny priemer zadného kolesa 
fadh = 0,8 [-] - adhézny súčiniteľ medzi kolesom traktrora a povrchom valca 
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3.4 Dynamický rozbor 
Maximálna rýchlosť motorového vozidla závisí na dvoch hlavných veličinách, na výkone motora a 
druhu použitej prevodovky a jej vlastnostiach.  

Pri konštrukcií prevodovky pre traktor nie je hlavným cielom maximálna rýchlosť, ale 
maximálne ťahové vlastnosti. Maximálna pojazdová rýchlosť je u trakotorov stanovená na 50 km/h. 

Zo zadania v kapitole 2. Zadanie diplomovej práce je stanovená maximálna pojazdová rýchlosť 
na 15 km/h. 

3.4.1 Stanovenie medzných otáčok valca 
Stanovenie otáčok valca stolice pri rýchlosti 15 km/h: 

1000
r

63
v

valca

15

15valca
,=ω  (19) 

1000
250

63
15

15valca
,=ω  

16,667ω =15valca    [rad/s] 

 

π×
ω

=
2

n 15valca
15valca  (20) 

π×
=

2
66716n 15valca

,  

2,653n 15valca =    [ot/s] 

 
kde: 
ωvalca15 = 16,667 [rad/s] - uhlová rýchlosť valca stolice pri rýchlosti 15 km/h 
v15 = 15 [km/h] - rýchlosť na obvode kolesa 
rvalca = 250 [mm] - polomer valca skúšobného stanoviska 
nvalca15 = 2,653 [ot/s] - otáčky valca stolice pri rýchlosti 15 km/h 
π = 3,1415 [-] - Ludolfova konštanta 
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Stanovenie otáčok valca stolice pri rýchlosti 0,4 km/h: 

1000
r

63
v

valca

40

40valca
,
,

, =ω  (21) 

1000
250

63
40

40valca
,
,

, =ω  

0,445ω 0,4valca =    [rad/s] 

 

π×
ω

=
2

n 40valca
40valca

,
,  (22) 

π×
=

2
4450n 40valca

,
,  

0,071n 0,4valca =    [ot/s] 

 
kde: 
ωvalca0,4 = 0,445 [rad/s] - uhlová rýchlosť valca stolice pri rýchlosti 0,4 km/h 
v0,4 = 0,4 [km/h] - rýchlosť na obvode kolesa 
rvalca = 250 [mm] - polomer valca skúšobného standu 
nvalca0,4 = 0,071 [ot/s] - otáčky valca stolice pri rýchlosti 0,4 km/h 
π = 3,1415 [-] - Ludolfova konštanta 
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3.4.2 Stanovenie rozteče valcov  
V kapitole 3.1.2 Rozmery pneumatik sú definované všetky typy pneumatík. Na základe týchto údajov 
som navrhol rozteč medzi jednotlivými valcami na hodnotu 700 mm. 

Vhodne zvolená rozteč má vlyv na stabilnú polohu traktora na skúšobnom stande. Pri návrhu 
som zohľadnil priemer jednotlivých valcov a celé spektrum použivaných pneumatík. 

 

 
obr.2, predná náprava 2WD 
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obr. 3, predná náprava 4WD 

 

 
obr. 4, zadná náprava 
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3.4.3 Kontrola skúšky bŕzd traktora 
Pojazdová rýchlosť pri skúške bŕzd je z technologického postupu stanovená na 2,5 km/h. Pri skúške je 
traktor poháňaný skúšobným standom, a postupným stlačovaním brzdného pedálu je brzdený až do 
bloku kolies, čo znanmená, že na skúšobnom standu nastal sklz medzi traktorovou pneumatikou a 
valcom väčší ako 25 %, viz kapitola 3.3.2.1 Preklz traktorového kolesa na valcoch skúšobného standu. 
Z prístrojov sa odčíta hodnota, pri ktorej nastal blok kolesa, a táto hodnota sa vyhodnotí.  

Pri stanovení brzdných síl pôsobiacích na obvode zadného traktorového kolesa 650/65/R42 
vychádzam z rovnice (18) pre adhézny moment na zadnej náprave.  
 
Výpočet brzdnej sily na obvode zadného traktorového kolesa Fbrzd3,4: 

1000
r
2

M

F
r

60adh

43brzd =,  

1000
905

2
24829830

F 43brzd

,

, =  

816480F 43brzd ,, =    [N] 

16481F 3,4brzd =    [N] 

 
kde: 
Fbrzd3,4 = 16481 [N] - brzdná sila pôsobiaca na obvode traktorového kolesa 650/65/R42 
Madh60 = 29830,248 [Nm] - adhézny moment zadnej nápravy 
rr = 905 [mm] - polomer traktorového kolesa 650/65/R42 
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4 Valce 

4.1 Funkcia a popis valcov 
Ťahové vlastnoti traktora určujú predovšetkým podmienky styku hnacích kolies s povrchom terénu. 
Kvalita týchto podmienok rozhoduje o schopnosti preniesť výkon motoru na pracovný stroj a 
rozhoduje o účinnosti transformácie energie spotrebovaného paliva na užitočnú prácu vykonanú 
pripojeným strojom.    

4.1.1  Teoretický rozbor 
Veľkosť ťahovej sily traktora závisí predovšetkým na celkovej hnacej sile, ktorou sú kolesá traktora 
schopné preniesť na podložku, po nej sa pohybujúcej. Celkovú hnaciu silu traktra môžeme obecne 
vyjadriť: 
 

hnF...2hF1hFhF +++=    [kN]    (23)  

 
kde:  
Fh - celková hnacia sila traktora  [kN] 
Fh1-n - hnacia sila kolies na jednotlivých kolesách traktora  [kN] 

 
Prenos sily z kolies na podložku ovplyvňuje styčná plocha pneumatik So s povrchom terénu. 

Táto plocha má podľa typu pneumatiky, hustenia, dezénu a ďaľších parametrov eliptický až 
rovnobežníkový tvar. Pri skúškach traktora na skúšobnom stende, kde traktor stoji na valcoch, je 
styčná plocha pneumatiky s valcom elipsa, mnohonásobne menšia ako styk kolesa s rovinnou plochou. 
Z dôvodu zväčšenia styčnej plochy a následnej manipulácie s traktorom na skúšobnom stende 
navrhujem pod jedno koleso dva valce. [7] 

4.1.2 Funkcia valcov skúšobného standu 
Pre zväčšenie styčnej plochy medzi kolesom a skúšobným standom som zvolil dva valce (jednu 
dvojicu valcov) pod každé koleso. Okrem zväčšenia styčnej plochy má použitie dvojice valcov výhodu 
pri ustavení traktora na stand a následne na manipuláciu s ním. Nastavením správneho rozvoru standu 
má každé jedno koleso traktora rovnakú styčnú plochu s príslušnou dvojicou valcov. Toto nastavenie 
zabezpečuje stabilnú polohu celého traktora na skúšobnom stende. Okrem styčnej plochy má veľký 
význam aj adhézny súčiniteľ medzi kolesom traktora a povrchom valca.  
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4.2 Vlastnosti valca 
Samotný valec som riešil ako zvarenec, obr. (5). Skladá sa z obvodového plášťa, dvoch bočníc, a 
dvoch osadení pre uloženie do konštrukcie. Celkové rozmery jedného valca (behúňa) ø 500 – 1150 a 
maximálna dĺžka valca 1750  mm. Hmotnosť jedného valca je 475 kg.  
čísla výkresov: 0-DP-01/00; 0-DP-02/00; 3-DP-01/01; 3-DP-02/01; 4-DP-01/02; 4-DP-01/03; 

 
obr. 5, valec 

4.2.1 Obvodový plášť valca (behúň)  
Behúň zabezpečuje prenos krútiaceho momentu medzi traktorom a skúšobným standom. Hlavný vplyv 
na prenášaný moment má hmotnosť zaťaženia nápravy, styčná plocha pneumatík a dvojicou valcov 
standu a adhézny súčiniteľ medzi nimi. Súčiniteľ trenia guma - ocel sa pohybuje v hodnotách 0,7 - 0,9. 
Mnou navrhnuté drážkovanie na povrchu valca má hodnotu adhézneho súčiniteľa 0,8. Drážkovanie po 
celom obvode a dĺžke je vyrobené pomocou obrážania. Šírka jednej drážky je 5 mm, hĺbka 3 mm,     
obr (6) 

Behúň je vyrobený z polotovaru TR ø 559 x 55 – 1300, podľa ČSN 42 5717, trubky zvárané 
pozdĺžnym zvarom, materiál ČSN 10 025 (St. 33, č. 1.0035), Rm = 290 – 540 MPa. Trubky veľkých 
rozmerov dodáva firma Bohdan Bolzano s.r.o. Hmotnosť polotovaru je 958 kg.  

Vnútorný priemer na okraji behúňa je opracovaný na priemer Ø 455 a hĺbky 80 mm. Z obidvoch 
strán príde do tohoto vybrania osadenie bočníc. 

Hrúbku behúňa som zvolil na hodnotu 25,5 mm a pevnostne skontroloval spolu s ďalšími 
časťami valca ako celok, kapitola 4.3 Pevnostná analýza valca. 
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obr. 6, drážkovanie povrchu valca. 

4.2.2 Bočnice valca 
Bočnice majú zásadný vplyv na únosnosť celého valca. Ich hrúbku som zvolil v závislosti na priemere 
valca (behúňa) a v závislosti na priemere osadenia valca do konštrukcie. Bočnice sú z materiálu 
11 373, Rm = 340 - 420 MPa, Re = 200 - 240 MPa, polotovar ø 500 – 70. Navrhnutá hrúbka bočnice    
50 mm po statickom a dynamickom zaťažení vyhovuje, bočnica vykazuje zanedbatelnú deformáciu. 

Bočnice sú k behúňu prizvárané obvodovým zvarom z18, 311 v ochrannej atmosfére oxidu 
uhličitého, zváraci drôt P33.13C, priemeru d = 1,5 mm, Rm = 800 MPa, ČSN EN 440 staršie označenie 
ČSN 05 5390. 

4.2.3 Uloženie valca 
Uloženie valca do konštrukcie je pomocou hriadeľa, ktorý je na jednom konci pomocou obvodového 
V zvaru s10 a obvodovým kútovým zvarom z14 prichytený k bočnici. Obidva zvary sú zvárané 
metódou 311 v ochrannej atmosfére oxidu uhličitého, zváraci drôt P33.13C, priemeru d = 1,5 mm,     
Rm = 800 MPa, ČSN EN 440.  

Prechodné zaoblenie medzi bočnicou a osadením má významný vplyv na vrubové napätie 
v mieste zaoblenia. Zaoblenie je vytvorené kútovým zvarom z14. Vzhľadom na veľký rozdiel 
priemeru behúňa a priemeru osadenia je zvolený polomer zaoblenia zvolený čo najväčší. Priemer          
D = 500 mm, d = 110 mm, zaoblenie r = 17 mm.  Koeficient vrubu pre ohyb má hodnotu 1,6; 
stanovený z grafu na obr. (7). 

 



                                                         

                                                   DIPLOMOVÁ  PRÁCA                         Michal TRGIŇA 

 27 

 
obr. 7, súčiniteľ vrubu - namáhanie na ohyb [9] 

 
Vplyv vrubového súčiniteľa - namáhanie na ohyb: 
Väčší priemer – behúň Dval = 500 [mm] 
Menší priemer – uloženie dval = 110 [mm] 
Polomer zaoblenia rvrub = 17 [mm] 
Medz klzu – bočnice Re = 200 [MPa] 
Bezpečnostný faktor kk = 1,5 [-] 
Zaťažanie od kolesa zad. nápravy F3,4 = 20601 [N] 
Rameno momentu lvrub = 145 [mm] 
 
Ohybový moment v mieste vrubu: 

rvrub43o klFM ××= ,  (24) 

6,114520601Mo ××=  

4779432Mo =    [Nmm] 

 
kde: 
Mo = 4779432 [Nmm] - ohybový moment v mieste vrubu 
F3,4 = 20601 [N] - zaťaženie od zadného kolesa F3,4 = (mr / 2) x g 
lvrub = 145 [mm] - rameno ohybového momentu 
kr = 1,6 [-] - súčiniteľ vrubu - namáhanie na ohyb 
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Stanovenie dovoleného napätia v mieste vrubu: 

eMe R750R60 ×≤σ≤× ,,  

eM R60 ×=σ ,  (25) 

20060M ×=σ ,  

120σM =    [MPa] 

k

M
D k

σ
=σ  (26) 

51
120

D ,
=σ  

80σD =    [MPa] 

 
kde: 
σM = 120 [MPa] - napätie materiálu bočnice 11373 
Re = 200 [MPa] - medz klzu bočnice valca, mat 11373 
σD = 130 [MPa] - dovolené napätia  
kk = 1,5 [-] - súčiniteľ bezpečnosti 
 
Výpočet skutočného napätia v mieste vrubu σ: 

32
dW

3
val

o
×π

=  (27) 

32
110W

3

o
×π=  

130670,619Wo =    [mm3] 

 

o

o

W
M

=σ  (28) 

619130670
4779432

,
=σ  

576,36σ =    [MPa] 

37σ =    [MPa] 
σ≥σD  (29) 

3780 ≥    VYHOVUJE 
 
kde: 
Wo = 130670,619 [mm3] - prierezový modul v ohybe 
dval = 110 [mm] - menší priemer vrubového súčiniteľa 
π = 3,1415 [-] - Ludolfova konštanta 
σ =37 [MPa] - skutočné napätie v mieste vrubu 
Mo = 4779432 [Nmm] - moment v mieste vrubu 



                                                         

                                                   DIPLOMOVÁ  PRÁCA                         Michal TRGIŇA 

 29 

V zástavbe jednej dvojice valcov sú štyri konce pre uloženie do konštrukcie. Tri tieto konce sú 
si identické tým, že prenášajú krútiaci moment buď z jednosmerného motora cez prevodovku, ozubený 
remeň a valec na koleso traktora alebo krútiaci moment pomocou reťazového prevodu medzi 
jednotlivými valcami jednej dvojice valcov. To znamená, že obidva valce pod jedným kolesom sú 
poháňané od jednosmerného motora. Prenos krútiaceho momentu je pomocou žliabkovania na konci 
hriadeľa. Žliabkovanie 10 x 72 x 82, dĺžky 85 mm podľa ČSN 01 4942. Štvrtý koniec obsahuje taktiež 
drážkovanie, ale neprenáša krútiaci moment, slúži k uloženiu brzdového kotúča, ktorý plní 
bezpečnostnú funkciu. Rozmery všetkých štyroch koncov som zvolil totožné pre jednoduchosť 
výroby. Všetky tri konce obsahujú strediacu jamku v podobe slepej diery so závitom M10 - 30 

Materiál osadenia je 12 060, polotovar Ø 115 – 400, Rm = 700 - 950 MPa, Re = 420 MPa. 
Uloženie do konštrukcie celého valca je pomocou ložisiek osadených na priemere 100,012 mm 

4.2.3.1 Výpočet drážkového spoja – rovnobokého [10] 

Podľa prevádzkových podmienok a konštrukčných požiadavkov som zvolil normalizované 
drážkovanie ČSN 01 4942.  

 
obr. 8, drážkovanie podľa ČSN 01 4942 

 

Postup pri navrhovaní spoja s rovnobokým drážkovaním je určený v ČSN 01 4942. 
Podľa požiadavok na súososť hriadeľa a náboja s ohladom na predpokládanú technológiu 

výroby drážkovaného profilu som zvolil spôsob stredenia náboja na hriadeli a odpovedajúcemu 
prevedeniu profila drážkovaného hriadeľa. 

Z prvnotného návrhu je zvolená stredná rada rovnobokého drážkovania, zarovnanie na stred 
zuba. 
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Stanovený priemer hriadeľa  ddraz = 72 [mm] 
Prenášaný krútiaci moment Madh60 = 29830,248 [Nmm] 
Zvolený počet zubov zdraz = 10 [-] 
Priemer náboja Ddraz = 82 [mm] 
Šírka drážkovania bdraz = 12 [mm] 
Zrazenie boku drážky fdraz = 0,5 [mm] 
Polomer zaoblenia päty drážky rdraz = 0,5 [mm] 
 
Stanovenie dovoleného tlaku na bok drážky pD: 
Dovolený tlak na bok drážky som vypočítal z medze pevnosti materiálu RM = 700 MPa a spôsobu 
uloženia - pevné uloženie z grafu na obr. (9) 

 
obr. 9, graf dovoleného napätia pre spoj hriadeľa s nábojom – rovnoboké drážkovanie [10] 

 

Výpočet stredného priemeru drážkovania Ds [10]: 

2
dDD drazdraz

s
+

=  (30) 

2
7282Ds

+
=  

77Ds =    [mm] 

 
kde: 
Ds = 77 [mm] - stredný priemer drážkovania 
Ddraz = 82 [mm] - priemer náboja 
ddraz = 72 [mm] - priemer hriadeľa 
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Výpočet obvodovej sily na stredný priemer drážkovania [10]: 

s

60adh

1 D
2

M2
F

×
=  (31) 

77
2

298302482
F1

×
=  

818,387405F1 =    [N] 

387406F1 =    [N] 

 
kde: 
F1 = 387406 [N] - obvodová sila na stredný priemer drážkovania 
Madh60 = 29830248 [Nmm] - maximálny krútiaci moment prenášaný zadnou nápravou traktora 
Ds = 77 [mm] - stredný priemer drážkovania 
 
Výpočet účinnej plochy boku drážok dĺžky jeden milimeter f [10]:  

1f2
2

dDz
4
3f draz

drazdraz
draz ×







 ×−
−

××=  (32) 

1502
2

728210
4
3f ×






 ×−

−
××= ,  

30f =    [mm2/mm] 
 
kde: 
f = 30 [mm2/mm] - účinná plocha boku drážky dĺžky jeden milimeter 
zdraz = 10 [-] - počet zubov drážkového spoja 
Ddraz = 82 [mm] - priemer náboja 
ddraz = 72 [mm] - priemer hriadeľa 
fdraz = 0,5 [mm] - zrazenie boku drážky 
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Výpočet dĺžky drážkovania ldraz [10]: 

D

1
draz pf

Fl
×

≥  (33) 

20030
387406ldraz ×

≥  

56764ldraz ,≥    [mm] 

volím dĺžku drážkovania: 
85ldraz =    [mm] 

 
kde: 
ldraz = 85 [mm] - dĺžka drážkovania 
F1 = 387406 [N] - obvodová sila na stredný priemer drážkovania 
f = 30 [mm2/mm] - účinná plocha boku drážky dĺžky jeden milimeter 
pD = 200 [MPa] - dovolené napätie viz obr. (9) 

 
Dĺžku drážkovania 85 mm volím z dôvodu uloženia remenice šírky b = 85 mm. Z 

konštrukčného hľadiska navrhujem predné a zadné valce rovnaké, rovnaké rozmery a mechanické 
vlastnosti. Je to z dôvodu konštrukcie celej skúšobne a skúšobného standu. Celý skúšobný stand je 
navrhnutý ako priebežný, predná náprava standu musí zniesť zaťaženie od zadnej nápravy traktora. 
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4.3 Pevnostná analýza valca 
V pograme Ansys 10 Workbanch som nasimuloval uloženie a zaťaženie valca tak, ako bude v reálnej 
prevádzke. Uloženie valca do dvoch ložísk, dvoch rotačných väzieb. Zaťažil som valec silou 
odpovedajúcou hmotnosti jedného zadného kolesa traktoru Maxterra, F = 21000 N  

Z výsledkov, ktoré som získal o skutočnom správani valca je najviac dôležitá maximálna 
deformácia obr. (10) a maximálne napätie v kritických miestach obr. (11) pri statickom zaťažení a obr. 
(12) napätie pri kombinovanom zaťažení krut a ohyb. 

Maximálny priehyb valca pri statickom zaťažení je 4,570 x 10-2 mm v mieste pôsobenia sily od 
traktorového kolesa. Znamená to že jeden valec sa pod zadným kolesom, resp. pri prejazde traktora 
cez stand prehne o necelých 0,05 mm.  

Maximálne napätie v kritických miestach, osadenie konca valca do ložiska, spoj bočnice s 
osadením zvar z14, napätie v mieste spoja bočnice s plášťom a plášť valca, dosahujú napätie od 0,575 
MPa do 7,302 MPa pri statickom namáhaní. Tieto miesta obsahujú vruby, čo sú koncentrátory napätia. 
Pri kombinovanom namáhaní vyšlo ako kritické miesto prechod medzi miestom pre uloženie ložiska a 
osadenia do bočnice. Tak vysoké napätie 311 MPa vyšlo z dôvodu prenášaného velkého krútiaceho 
momentu 15 000 Nm. Medza pevnosti materiálu osadenia je 700 MPa a medza klzu je 420 MPa pre 
materiál 12 060. Prenášaný krútiaci moment je maximálny a v reálnej prevádzke k týmto hodnotám 
nebude dochádzať. Pri určení maximálneho napätia som použil metódu HMH. 

Predimenzovanie niektorých rozmerov valca je kôli momentu zotrvačnosti, ktorý pre jeden 
valec je J = 20827,4 [kg m2] 

 
obr. 10, maximálna deformácia 
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obr. 11, maximálne napätie, nebezpečné miesta 

 
obr. 12, kombinované zaťaženie valca na krut a ohyb 
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5 Uloženie valcov 

Uloženie valcov do konštrukcie je pomocou ložiskových jednotiek FSYE 3,15/16 N [16], ktoré 
zaručujú presnú polohu valcov a ich odvalovanie. Prichytenie jednej ložiskovej jednotky 
k základnému rámu je pomocou štyroch skrutiek so 6-hrannou hlavou M20 – 100, ČSN 01 1103, 4x 
podložka 20, ČSN 02 1720 a pomocou lepidla LOCTITE 243 na skrutkové spoje. Vlastností skrutiek 
sú rozpísané v kapitole 16.2. Skrutky so 6-hrannou hlavou. 

 
obr. 12, ložisková jednotka FSYE 3,15/16 N 

 
Ložiskové jednotky s dvojradovými valčekovými ložiskami od firmy SKF sú vhodné všade tam, 

kde sú ložiská uložené v telesách vystaveným obtiažným prevádzkovým podmienkam, často vonku, a 
sú požadované nasledovné vlastnosti: 

- dlhodobý spoľahlivý výkon 
- schopnosť prenášať veľké zaťaženie 
- v prípade potreby možnosť jednoduchej výmeny 

 
K typickým príkladom aplikácie ložiskových jednotiek s valčekovými ložiskami SKF patrí 

- hutnícka technika 
- zhutňovacie zariadenia 
- dopravníkové pásy 
- reťazové dopravníky 
- veľké priemyslové práčky 
- venitlátory a dmýchadla 
- drtiče 
- ľahké železničné vozy 

 
Zaťaženie ložisiek uvažujem iba v radiálnom smere, v axiálnom smere počítam s minimálnymi 

silami. Zvolené ložiskové jednotky SKF FSYE 3,15/16N svojou konštrukciou sú schopné tieto axiálne 
sily zachytiť. 
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5.1 Rozmery ložiskovej jednotky 
Priemer ložiska  da = 100,012 mm 
Šírka ložiskovej jednotky A = 114,3 mm 
Výška ložiskovej jednotky H = 217,5 mm 
Dĺžka ložiskovej jednotky L = 387,4 mm 
Osová výška  H1 = 107,95 mm 
Rozteč skrutiek  J = 317,5 mm 
 J1 = 57,2 mm 
Priemer skrutiek  M 20 
Hmotnosť ložiskovej jednotky m = 22,5 kg 
Dynamická únosnosť  C = 425 kN 
Statická únosnosť Co = 490 kN 
Maximálne otáčky  nlož = 2000 ot/min 
 
 

 
obr. 13, rozmery ložiskovej jednotky FSYE 3,15/16N podľa katalógu SKF [16] 
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5.2 Výpočet životnosti ložisiek 

5.2.1 Výpočet sily na ložisko Fnaložisko: 

 
obr. 14, uloženie zadného traktorového kolesa na dvojici valcov 

 
Navrhnutá rozteč valcov stolice a1 = 700 [mm] 
Maximálny priemer kolesa zad. nápravy rr = 905 [mm] 
Vzdialenosť od stredu kolesa do stredu valca lkv = 1155 [mm] 
Zaťaženie zadnej nápravy od jedného kolesa F3,4 = 20601 [N] 
 
Výpočet uhla α: 

kv

1

l
2
a

α =cos  (34) 

1155
2

700

cos =α  

30303,0cos =α  

2810681372α ,=  [deg] 
1,262α =    [rad] 

 α 
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kde: 
α = 1,262 [rad] - uhol zvierajúci os stredov valcov a os stredu kolesa so stredom valca 
a1 = 700 [mm] - rozteč valcov 
lkv = 1155 [mm] - vzdialenosť od stredu kolesa 650/65/R42 do stredu valca 
 
Výpočet sily od kolesa na jeden valce R3,4R: 

R43

val43

F
2

gm
2

F

,

,

sin

×
+

=α  (35) 

α

×
+

=
sin

,

,
2

gm
2

F

F
val43

R43  

28172
2

819475
2

20601

F R43 ,sin

,

,

×
+

=  

39313259F R4,3 ,=    [N] 

13260F R3,4 =    [N] 

 
kde: 
α = 1,262 [rad] - uhol zvierajúci os stredov valcov a od stredu kolesa so stredom valca 
F3,4 = 20601 [N] - sila od jedného kolesa zadnej nápravy 
mval = 475 [kg] - hmotnosť valca skúšobne 
g = 9,81 [m/s2] - tiažové zrýchlenie 
F3,4R = 13260 [N] - výsledna sila pôsobiaca na jeden valec od zadného kolesa a polovice  
     hmotnosti valca skúšobne 
 
Výpočet x-ovej zložky sily F3,4, F3,4Rx: 

R43

x43

F
F

,

,cos =α  (36) 

α×= cos,, R43Rx43 FF  

2827213260F Rx43 ,cos, ×=  

4474035F Rx4,3 ,=    [N] 

4035F Rx3,4 =    [N] 

 
kde: 
α = 1,262 [rad] - uhol zvierajúci os stredov valcov a od stredu kolesa so stredom valca 
F3,4R = 13260 [N] - výsledna sila pôsobiaca na jeden valec od zadného kolesa a polovice  
     hmotnosti valca skúšobne 
F3,4Rx = 3291 [N] - x-ová zložka sily F3,4R a polovica hmotnosti valca skúšobne 
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Výpočet y-ovej zložky sily F3,4, F3,4Ry: 

2
gm

2
F

F val43
Ry43

×
+= ,

,  (37) 

2
819475

2
20601F Ry43

,
,

×
+=  

37512630F Ry4,3 ,=    [N] 

12630F Ry3,4 =    [N] 

 
kde: 
F3,4 = 20601 [N] - sila od jedného kolesa zadnej nápravy 
mval = 475 [kg] - hmotnoť valca skúšobne 
g = 9,81 [m/s2] - tiažové zrýchlenie 
F3,4Ry = 12630 [N] - y-ova zložka sily F3,4R a polovica hmotnosti valca skúšobne 
 

5.2.2 Základná trvanlivosť ložiskovej jednotky: 
Výpočet životnosti ložisiek L1 podľa [5] : 

3
10

R43
1

2
F

CL


















=
,

 (38) 

3
10

1

2
13260
425000L



















=  

848,1054178L1 =    [hod] 

1054178L1 =    [hod] 

 
kde: 
L1 = 1054178 [hod] - životnosť ložiskovej jednotky v hodinách 
C = 425000 [N] - dynamická únosnosť 
F3,4R = 13260 [N] - výsledná sila na jeden valec od zadného kolesa - dve ložiská 
 

Predimenzovanie ložisiek je z dôvodu uloženia na hriadeli valca. Navrhnutý priemer pre 
uloženie je zvolený v závislosti na priemer behúňa, veľký rozmerový rozdiel medzi priemerom behúňa 
a priemerom pre osadenie ložiska. Na tento priemer Ø 100,012 z katalógu som vybral ložiskovú 
jednotku FSYE 3,15/16 N s odpovedajúcimi parametrami. 
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6 Reťazový prevod 

V kapitole 4.2.3 Uloženie valca som navrhol konce valcov, ktoré prenášajú krútiaci moment medzi 
jednotlivými valcami.  Z konštrukčného hľadiska sú obidva valce každej dvojice valcov spojené na 
vnútornej strane reťazovým prevodom v prevodovom pomere 1:1. Navrhnutý reťazový prevod je od 
firmy TYMA CZ, s.r.o. [23] Norma pre valčekové reťaze dvojradové podľa DIN 8187. 

 
 

 
obr. 15, reťazový prevod medzi valcami 
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6.1 Osová vzdialenosť valcov 
Predbežne som navrhol osovú vzdialenosť medzi jednotlivými osami jednej dvojice valcov                   
na 700 mm. [5, 6] 
 

Výpočet dĺžky reťaze: 

rπ2a2l reť ××+×=  (39) 

48,101π27002l reť ××+×=  

2037,618lreť =    [mm] 

p
lx reť=  (40) 

31,75
2037,618x =  

64,177x =    [-] 

             Volím počet článkov 64. 

 

pxLreť ×=  (41) 

75,3164Lreť ×=  

2032Lreť =    [mm] 

 
kde: 
a1 = 700  [mm] - rozteč medzi valcami, prvotný návrh 
π = 3,1415  [-] - Ludolfova konštanta 
rreť = 101,48 [mm] - polomer roztečovej kružnice reťazového kolesa 
lreť = 2037,618 [mm] - dĺžka reťaze, prvotný výpočet 
p = 31,75 [mm] - rozteč zubov reťazového kolesa 
x = 64 [-] - počet článkov reťaze 
Lreť = 2032 [mm] - výsledná dĺžka reťaze 
 
Charakteristika rozteče valcov v závislosti na velkosti použitých pneumatík a pohonu 2WD, 4WD a 
zadnej nápravy je v kapitole 3.4.2 Stanovenie rozteče valcov. 
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Výpočet skutočnej rozteče medzi osami jednej dvojice valcov a2: 

reť
reť

2 r
2

La ×π−=  

48101
2

2032a 2 ,×π−=  

697,191a2 =    [mm] 

 
kde: 
a2 = 697,191  [mm] - rozteč medzi valcami, skutočný vypočítaný 
π = 3,1415  [-] - Ludolfova konštanta 
rreť = 101,48 [mm] - polomer roztečovej kružnice reťazového kolesa 
Lreť = 2032 [mm] - výsledná dĺžka reťaze 

6.2 Reťaz 
Z výpočtu obvodovej sily na ozubenom kolese som navrhol reťaz 20B-2 dĺžky 2032mm, s rozostupom 
31,75 mm, šírkou 19,56 mm a s únosnosťou 170 kN – sila nutná k pretrhnutiu reťaze. Hmotnosť 1 m 
reťaze = 7,2 kg. Na jednu stolicu sú použité 4 reťaze, tzn. na každé koleso jedena dvojica valcov s 
jednou reťazou. [23] 
 
Hmotnosť jednej reťaze: 

1000
Lmm reť

m1reť ×=  (42) 

032227m reť ,, ×=  

14,631mreť =    [kg] 

 
kde: 
mreť = 14,631  [kg] - hmotnosť celej reťaze 
m1m = 7,2  [kg] - hmotnosť jedného metra reťaze 
Lreť = 2032 [mm] - dĺžka reťaze 
 
Výpočet sily pre kontrolu reťazového prevodu: 

1000
r.F

2
Μ reť

reť
adh60 =  (43)     

1000
r
2

M

F
reť

60adh

reť =  

1000
101,48

2
29830,248

Freť =   
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136836Freť =    [N] 

Dreťreť FF ≤  (44) 

170000136836 ≤  
Vyhovuje 

 
kde: 
Mad60 = 29830,248  [Nm] - moment na zadnej náprave 
Freť = 136836  [N] - sila na obvode reťazového kolesa  
rreť = 101,48 [mm] - polomer roztečnej kružnice reťazového kolesa 
FDreť = 170000 [N] - maximálna sila k pretrhnutiu reťaze 20B-2 DIN 8187 

 

6.3 Reťazové koleso 
Na žliabkovanom konci hriadeľa valca sú osadené jednotlivé reťazové kolesá                                       
20B – 2 31,75 x 19,56 mm [23]. Zabezpečenie správnej polohy reťazového kolesa je pomocou 
distančného krúžku 4-DP-03/01 a poistnej podložky 4-DP-03/02  na konci hriadeľa priskrutkovanej 
skrutkou M10 - 30, ČSN 01 1103, podložka 10, ČSN 02 1720 a poistené lepidlom na skrutkové spoje 
Loctite 243.  

Z označenia reťazového kolesa je patrné typové označenie 20B, dvojradové, rozteč 31,75 mm a 
šírka jedného ozubenia 19,56 mm. Materiál kolesa je C45, čo odpovedá ČSN 12 050, oceľ legovaná, 
Rm = 650 – 850 MPa, tvrdosť 190 – 250 HB. 

Reťazové koleso je dodávané ako polotovar s už hotovým ozubením, vnútorný priemer 
predvŕtaný na Ø 25, následne opracovaný na rovnoboké žliabkovanie 10x82x72, ČSN 01 4942. 
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7 Jednosmerný motor 

Jednosmerný motor je točivý elektrický stroj u ktorého sa privádza jednosmerný elektricý prúd na 
komutátor i do vinutia statoru. Charakteristickou vlastnosťou jednosmerných strojov je, že motor 
odoberá z elektrickej siete iba prúd potrebný k pokrytiu mechanického zaťaženia. 

Podľa zapojenia cievok statora s cievkami rotora rozoznávame jednosmerné motory: sériové, 
derivačné (paralelné zapojenie), kompaudné (časť statorového vinutia zapojené do série, časť 
paralelne) a motory s cudzím budením. 

V bežnom rotačnom motore je umiestnený rotor tak, aby magnetické pole vytvorené vo 
vodičoch rotora a v magnetickom poli statora vyvíjali krútiaci moment prenášaný na rotor stroja. 
Tento krútiaci moment potom spôsobuje rotáciu otáčavej časti stroja – rotora, motor sa toči a 
vykonáva mechanickú prácu.  

Jednosmerný motor sa v súčastnosti používa v najnáročnejších regulačných pohonoch, pričom 
môže ísť o výkony od niekoľko W do niekoľko tisíc kW. [24] 

Jednosmerný motor Siemens je v základnom prevedení vnútorne chladený jednosmerný stroj 
s oplechovaným statorovým jhem v prevedení pre trubkovú prípojku a oddeleným chladením. [25]  

Jedno skúšobné stanovisko je vybavené štyrmi na sebe nezávislými jednosmernými motormi, 
dva pre zadnú nápravu 1GG6 208-0NC40-1VV3-Z o menovitom výkone 90,5 kW a dva pre prednú 
nápravu 1GG6 188-0NC40-1VV3-Z o menovitom výkone 65,5 kW. 

 
obr. 16, model jednosmerného motoru SIEMENS, 1GG6 208 
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7.1 Návrh jednosmerných motorov 
Zo zadaných hodnôt a podľa e-katalógu od firmy Siemens pre jednosmerné motory  
cat_da_12_2008_en [25] som navhol jednosmerné agregáty 1GG6 208 a 1GG 188 pre pohon prednej 
a zadnej nápravy valcovej skúšobne traktorov. 

7.1.1 Charakteristika JM pre zadné koleso 
1GG6 208-0NC40-1VV3-Z 
Štvorkvadrantový  4Q 
Požadované napätie na kotve  420 V 
Požadované otáčky   900 ot/min 
Požadovaný výstupný výkon  90,5 kW 
Požadovaný výstupný moment 960 Nm 
Max. otáčky pri strate ťaž. sily 2650 ot/min 
Maximálne otáčky   3500ot/min 
Napätie na statore  210 V DC 
Požadovaný prúd   246A 
Účinnosť    85% 
Odpor kotvy pri 120ºC  183mΩ 
Indukčnosť    3,95mH 
Rozmery   1170x620x780 
Hmotnosť   690kg 
 
1GG - jednosmerný motor, chladiaca jednotka, radiálne prevedenie 
6 - šiesta rada prevedenia 
208 - veľkosť motora (odpovedá 5. a 6. rade prevedenia motorv) 
 
0 - zapojenie a mod chodu 
N - rozsah napätia (rated field voltage) 
C - typ konštrukcie kotvy 
6 - požiadavka na napätie 210V DC 
0 - typ konštrukcie 
 
1 - konvertovanie zapojenia 
V - požadované napätie kotvy 
V - kontrolná oblasť kotvy 
3 - momentová charakteristika 
 
Z - špeciálne požiadavky 
K09 - poloha elektro rozvodu – prava 
K10 - poloha elektro rozvodu – lava 
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7.1.2 Charakteristika JM pre predné koleso 
1GG6 188-0ND60-1VV3-Z 
Štvorkvadrantový  4Q 
Požadované napätie na kotve  420V 
Požadované otáčky  970ot/min 
Požadovaný výstupný výkon  65,5kW 
Požadovaný výstupný moment 645Nm 
Max. otáčky pri strate ťaž. sily 2920ot/min 
Maximálne otáčky   3800ot/min 
Napätie na statore  210 V DC 
Požadovaný prúd   181A 
Účinnosť    83% 
Odpor kotvy pri 120ºC  275mΩ 
Indukčnosť    4,78mH 
Rozmery   1090x580x740 
Hmotnosť   520kg 
 
1GG - jednosmerný motor, chladiaca jednotka, radiálne prevedenie 
6 - šiesta rada prevedenia 
188 - veľkosť motora (odpovedá 5. a 6. rade prevedenia motorv) 
 
0 - zapojenie a mod chodu 
N - rozsah napätia (rated field voltage) 
C - typ konštrukcie kotvy 
6 - požiadavka na napätie 
0 - typ konštrukcie 
 
1 - konvertovanie zapojenia 
V - požadované napätie kotvy 
V - kontrolná oblasť kotvy 
3 - momentová charakteristika 
 
Z - špeciálne požiadavky 
K09 - poloha elektro rozvodu – prava 
K10 - poloha elektro rozvodu – lava 
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7.2 Frekvenčný menič 
Usmerňovač je elektrické zariadenie, ktoré sa používa k premene striedavého elektrického prúdu na 

prúd jednosmerný. Pretože elektronické obvody k svojej činnosti obvykle potrebujú jednosmerný prúd 

a k distribúcií elektrickej energie sa využiva prúd striedavý, býva usmerňovač súčasťou väčšiny 

elektrických prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky, napájaných z elektrickej siete. Usmerňovač 

sa tiež v hojnej miere použivajú v napájacích sústavách elektrických trakčných vozidiel.  

V súčasnej dobe sa používajú výhradne usmerňovače kremíkové. Z hľadiska princípu činnosti 
rozlišujeme tri typy usmerňovačov: 

- neriadený usmerňovač (diódový) 
- riadený usmerňovač (tyristorový, poloriadený alebo plne riadený) 
- aktívný usmerňovač (na bázi IGBT tranzistorov) 

Z hľadiska pripojenia na napájaciu sieť usmerňovače rozlišujeme: 
- jednofázové (jednocestný/jednopulzný, dvojcestný/dvojpulzný) 
- trojfázové (šesťpulzné alebo dvanásťpulzné) 
- viacfázové (v podstate iba teoretická možnosť) 

 
Nevýhodou klasických diódových alebo tyristorových usmerňovačov je, že odoberajú zo siete 

skreslený nesínusový priebeh prúdu. Túto nevýhodu riešia aktívne usmerňovače. Aktívne 
usmerňovače sú sofistikované elektronické zariadenia využívajúce pulzne šírkovú moduláciu, majú 
v porovnaní s klasickými usmerňovačmi vyššie straty a vyššiu hodnotu usmerneného napätia, ale 
umožňujú rekuperáciu. [12] 

Riadené usmerňovače SIMOREG sú určené k riadeniu jednosmerných motorov. Sú vyrábané 
v 1 kvadrantovom a 4 kvadrantovom prevedení. 
Výhody: 

- vysoká vnútorná modularita 
- redundantné riešenie pohonu až do 12 000 A prostredníctvom inteligentného paralelného 

radenia riadených usmerňovačov 
- rozšíriteľnosť vstupov, výstupov 
- komunikácie cez PROFIBUS-DP, CANbus, SIMOLINK 
- paralelný chod až 6 meničov 
- možné 12-pulzné zapojenie  
 
 
 
 
 
 



                                                         

                                                   DIPLOMOVÁ  PRÁCA                         Michal TRGIŇA 

 48 

7.2.1 Usmerňovača SIMOREG 6RA70 DC MASTER 
Meniče SIMOREG DC MASTER sú pne digitálne a sú určené k napájaniu kotiev a budení 
jednosmerných motorov vo veľkom rozsahu napájacích napätí a výkonov (od 15 A do 2000 A). 

Praralelným zapojením výstupných modulov je možné dosiahnúť prúdu až 10 000 A. Budenie 
motorov je možné napájať prúdmi až 40 A. Možnými aplikáciami pre využitie jednosmerných 
pohonov sú papierenské a tlačiarenské stroje, navíjačky a odvíjačky, pojazdy či zdvihy žeriavov, 
pohony lanoviek, extrudéry atd.  

Dva výkonné mikroprocesory preberajú všetký funkcie regulácie pohonu a komunikácie. 
Funkcia pre reguláciýu pohonu sú realizované ovlácacím programom meniča pomocou programových 
modulov, ktoré sa navzájom prepojujú pomocou parametrov. Parametry je možné nastaviť a 
monitorovať na ovládacom panele, poprípade prenášať pomocou volitelného komfortného ovládacieho 
panelu OP1S po sériovej zbernici RS 232/485 s protokolom USS alebo po priemyslovej zbernici 
PROFIBUS. U ovládacieho panelu OP1S je možné zvoliť jeden z piatich jazykov pre nápovedu 
k jednotlivým parametrom. 

U jednokvadrantových meničov je kvota napájaná plne riadeným mostom v zapojeni B6C, 
v prípade štvorkvadrantových prístrojov prostredníctvom dvoch plne riadených antiparalelných 
mostov v zapojení (B6)A(B6)C. Budenie je napájané jednofázovým dvojpulzným mostom B2HZ. 

Kmitočet napájacieho napätia kotvy a budenia sa môže líšiť, na sledu fázy napájania kotvy 
nezáleži. 

U prístrojoch s menovitým jednosmerným prúdom v rozsahu 15A až 850A (1200A pri napájaní 
400V) je výkonová časť kotvy a budenie konštruované s elektrickými izolovanými tyristorovými 
modulmi, chladiace teleso je bezpotenciálové. U prístrojoch s vyšším menoviným jednosmerným 
prúdom je výkonová časť kotvy s diskovými tyristory a chladiacími telesami konštruovaná na 
napäťový potenciál. 

Meniče SIMOREG DC MASTER s výstupným prúdom väčším ako 60 A sú vybavené 
chladiacimi ventilátormi. Funkčnosť chladenia je kontrolovaná teplotným čidlom. 

Prúdová pretažiteľnosť môže byť až 1,5 násobok menovitej hodnoty jednosmerného prúdu. 
Aktuálne hodnoty I2t a teplota tyristorov sú vyhodnocované mikroprocesormi, ktoré v prípade 

prekročenia ktoréhokoľvek z týchto hodnôt obmedzí prúd na nastavený násobok menovitého prúdu 
tak, aby nedošlo k poškodeniu tyristorov. 

Meniče SIMOREG DC MASTER poskytujú široké možnosti komunikácie s nadradenými 
riadiacími systémami, či s ostatnými pohonmi.  
Najčastejšie spôsoby komunikácie sú: 

- zbernice PROFIBUS DP 
- rozhranie RS 232/485 
- tzv. Peer to Peer komunikácia (s rozhraním RS 485 alebo s optickými vláknami) 

Centrálny počítač vybavený programom SIMOVIS je potom schopný monitorovať i nastavovať 

jednotlivé parametre vrátane diagnostiky prípadných porúch. [27] 
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7.2.1.1 SIMOREG 6RA70 DC MASTER pre motor 1GG6 208-0NC40-1VV3-Z 

6RA7078-6FV62-0  4Q 
Typ     78 
Požadované vstup. napätie  2-ph. AC 380 (+15% / -20%) 
Frekvencia    45 – 65Hz 
Požadované napätie pre ventilátor 24V DC interna 
Prietok ventilátorom   100m3/hod 
Hlučnosť ventilátora   40dBA 
Požadované DC napätie   480V 
Požadovaný DC prúd   280A 
Výstupný výkon   134kW 
Stratový výkon    792W 
Pracovné prostredie   -25 do +70ºC 
Rozmery     385x265x313 
Hmotnosť     17kg 

7.2.1.2 SIMOREG 6RA70 DC MASTER pre motor 1GG6 188-0NC40-1VV3-Z 

6RA7075-6FV62-0  4Q 
Typ     75 
Požadované vstup. napätie  2-ph. AC 380 (+15% / -20%) 
Frekvencia    45 – 65Hz 
Požadované napätie pre ventilátor 24V DC interna 
Prietok ventilátorom   100m3/hod 
Hlučnosť ventilátora   40dBA 
Požadované DC napätie   480V 
Požadovaný DC prúd   280A 
Výstupný výkon   100kW 
Stratový výkon    700W 
Pracovné prostredie   -25 do +70ºC 
Rozmery     385x265x313 
Hmotnosť     17kg 
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7.2.2 Reverzácia pohonu 
Jednosmerný motor je navrhnutý ako motor alebo generátor. Pre efektívne využitie jednosmerného 
motoru je navrhnutý riadený usmerňovač SIMOREG 6RA70. Pri konštrukčnom prevedení 
usmerňovača 1Q, jednosmerný stroj môže pracovať buď ako motor alebo generátor v jednom smere 
otáčania. K tomu aby jednosmerný stroj bol využitý ako motor a generátor v obidvoch smeroch je 
potrebné reverzačný stykač. 

Navrhnutá varianta riadeného usmerňovača SIMOREG 6RA70 4Q, zaručuje prácu vo všetkých 
štyroch kvadrantoch. Pomocou riadiaceho software-u je možné pomocou usmerňovača využívať 
jednosmerný stroj ako motor alebo generátor a príkazom od riadiaceho software-u dôjde 
k automatickému prepólovaniu statora a stroj pracuje ako motor alebo generátor v opačnom smere 
rotácie.  

Výhodou tohoto prevedenia je menší počet súčiastok, reverzácia je plne automatická riadená 
centrálnym systémom. 
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8 Prevodovka 

8.1 Návrh prevodovky zadnej nápravy 

8.1.1 Vstupné hodnoty pre výpočet prevodovky 
Vstupné hodnoty pre výpočet silového rozboru, dynamiky traktora sú v kapitole 3 Rozbor úlohy. Tieto 
hodnoty mi poslúžia aj pri výpočte prevodovky. Ďalej použijem údaje o jednosmerných elektrických 
motoroch z kapitoly 7 Jednosmerné motory. 
 
Prenesený výkon od zadného kolesa P3,4: 

2
pP 60

43 =,  (45) 

2
459P 43

,
, =  

29,7P3,4 =    [kW] 

 
kde: 
P3,4 = 29,7 [kW] - maximálny prenesený výkon na jedno zadné koleso 
P60 = 59,4 [kW] - výkon na zadnej náprave 
 
Maximálny prenesený moment na koleso Mk3,460: 

2
MMk 60adh

43 =,  (46) 

2
24829830M 43k

,
, =  

14915,124M 3,k =4    [Nm] 

 
kde: 
Mk3,4 = 14915,124 [Nm] - maximálny prenesený moment na jedno zadné koleso 
Madh60 = 29830,248 [Nm] - adhézny moment na zadnej náprave 
 
Maximálne otáčky motora 1GG6 208 n208max =  44,167 [ot/s] 
Minimálne otáčky motora 1GG6 208 n208min = 15 [ot/s] 
Maximálne otáčky valca pri 15 km/h nvalca15 = 2,653 [ot/s] 
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Výpočet prevodového pomeru i3,4: 

15valca

208
43 n

ni max
, =  (47) 

6532
16744i 43 ,
,

, =  

64816i 43 ,, =  

Volím i3,4 = 17   [-] 
 
kde: 
i3,4 = 17 [-] - prevodový pomer medzi jednosmerným motorom a valcom skúšobne 
n208max = 44,167 [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 208 
nvalca15 = 2,653 [ot/s] - maximálne otáčky valca 
 
Účinnosť prevodovky RXP2 η = 0,96 [-] 
Hlučnosť prevodovky (sound pressure levels)  SPL = 81 [dB] 
 
Volím prevodovku s prevodovým pomerom i3,4P = 8,91 – odpovedajúci prevodovke RXP2 812 – 8,91 
z katalógu Tespo. [17] 

 
Servisný faktor Fs: 

Gavss fffF ××=  (48) 

25121751Fs ,,, ××=  

2,625Fs =    [-] 

 
kde: 
Fs = 2,625 [-] - servisný faktor zaťaženia prevodovky 
fs = 1,71 [-] - faktor zaťaženia (elektromotor, chod 24 [h/den], stredné namáhanie) 
fv = 1,2 [-] - faktor počtu rozbehov za jednú hodinu pri strednom namáhaní 
fGa = 1,25 [-] - bezpečnostný koeficietn uvádzaný katalógom firmy TESPO 
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Výpočet nominálneho výkonu prevodovky PN3,4 [17]: 

s4343Nn FPPf ×=× ,,  (49) 

n

s43
43N f

FP
P

×
= ,

,  

711
6252729P 43N ,
,,

,
×

=  

45,592P 3,4N =    [kW] 

 
kde: 
PN3,4 = 45,592 [kW] - požadovaný nominálny výkon prevodovky 
Fs = 2,625 [-] - servisný faktor zaťaženia prevodovky 
P3,4 = 29,7 [kW] - výkon traktora na jedno zadné koleso  
fn = 1,71 [-] - vstupný rýchlostný faktor, 8 < i < 80, n1max ≤ 2750 min-1 
 
Maximálne vstupné otáčky do prevodovky RXP2 812 – 8,91 n1max: 
Maximálne vstupné otáčky  n1max = 2900  [ot/min] 
 
Kontrola výkonu na samouchladenie prevodovky [17]: 

fpdamtN43N fffffPP ×××××≤,  

17501519501104P 43N ×××××≤ ,,,,  

85,215P 3,4N ≤    [kW] 

85,21545,592 ≤  
 
Prevodovka RXP2 812 – 8,91 vyhovuje. 

 
kde: 
PN3,4 = 45,592 [kW] - požadovaný nominálny výkon prevodovky 
PtN = 104 [kW] - maximálny možný výkon k samovoľnému uchladeniu prevodovky 
fm = 1 [-] - faktor polohy prevodovky M1, M2 
fa = 0,95 [-] - faktor zemepisnej výšky do 750 m.n.m 
fp = 0,75 [-] - teplotný faktor, práca do 40 ºC 
ff = 1 [-] - faktor prídavného chladenia 
 



                                                         

                                                   DIPLOMOVÁ  PRÁCA                         Michal TRGIŇA 

 54 

8.1.2 Prevodovka RXP2 812 – 8,91 

 
obr. 17, model prevodovky TESPO RXP2 812 - 8,91 

 

Zadná náprava obsahuje dve prevodovky typu: 
RXP2 812 ABE 8,91 ECE N M1 
RXP2 812 ABE 8,91 ECE N M2 
 
kde: 
RX typ prevodovky 
P čelné ozubenie prevodovky 
812 veľkosť prevodovky 
ABE konštrukčné usporiadanie vstupného a výstupného hriadeľa prevodovky 
8,91 prevodový pomer prevodovky 
ECE typ vstupného hriadeľa 
N typ výstupnéh hriadeľa 
M1, M2 poloha prevodovky 
 
Do prevodovky RXP2 812 - 8,91 je naliaty olej od firmy ESSO, Gear oil FM 220, v možstve 18 l 
v obidvoch prevedeniach M1, M2. Hmotnosť prevodovky je 466 kg. 
 
Únosnosť prevodovky je 20,5 kNm. 
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8.2 Návrh prevodovky prednej nápravy 

8.2.1 Vstupné hodnoty pre výpočet prevodovky 
Vstupné hodnoty pre výpočet silového rozboru, dynamiky traktora sú v kapitole 3 Rozbor úlohy. Tieto 
hodnoty mi poslúžia aj pri výpočte prevodovky. Ďalej použijem údaje o jednosmerných elektrických 
motoroch z kapitoly 7 Jednosmerné motory. 
 
Prenesený výkon od predného kolesa P1,2: 

2
pP 40

21 =,  (50) 

2
639P 21

,
, =  

19,8P1,2 =    [kW] 

 
kde: 
P1,2 = 19,8 [kW] - maximálny prenesený výkon na jedno predné koleso 
P40 = 39,6 [kW] - výkon na prednej náprave 
 
Maximálny prenesený moment na koleso Mk1,2: 

2
MMk 40adh

21 =,  (51) 

2
84814722M 21k
,

, =  

7361,424M 1,2k =    [Nm] 

 
kde: 
Mk1,2  = 14722,848 [Nm] - maximálny prenesený moment na jedno predné koleso 
Madh40 = 7361,424 [Nm] - adhézny moment na prednej náprave  
 
Maximálne otáčky motora 1GG6 188 n188max =  48,667 [ot/s] 
Minimálne otáčky motora 1GG6 188 n188min = 15 [ot/s] 
Maximálne otáčky valca pri 15 km/h nvalca15 = 2,653 [ot/s] 
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Výpočet prevodového pomeru i1,2: 

15valca

188
21 n

ni max
, =  (52) 

6532
66748i 21 ,
,

, =  

34418i 21 ,, =  

Volím i1,2 = 18   [-] 
 

kde: 
i1,2 = 18 [-] - prevodový pomer medzi motorom a valcom skúšobne  
n188max = 48,667 [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 188 
nvalca15 = 2,653 [ot/s] - maximálne otáčky valca 
 
Volím prevodový pomer i1,2P = 9,22 – odpovedajúci prevodovke RXP2 808 – 9,22 z katalógu Tespo 
 
Účinnosť prevodovky RXP2 η = 0,96 [-] 
Hlučnosť prevodovky (sound pressure levels)  SPL = 81 [dB] 
 
Výpočet nominálneho výkonu prevodovky PN1,2 [17]: 

s2121Nn FPPf ×=× ,,  (53) 

n

s21
21N f

FP
P

×
= ,

,  

711
6252918P 21N ,

,,
,

×
=  

29,014P 1,2N =    [kW] 

 
kde: 
PN1,2 = 29,014 [kW] - požadovaný nominálny výkon prednej prevodovky 
Fs = 2,625 [-] - servisný faktor zaťaženia prevodovky, viz rovinca (48) 
P1,2 = 18,9 [kW] - výkon traktora na jedno predné koleso  
fn = 1,71 [-] - vstupný rýchlostný faktor, 8 < i < 80 
 
Maximálne vstupné otáčky do prevodovky RXP2 808 – 9,22 n2max: 
Maximálne vstupné otáčky  n2max = 3500  [ot/min] 
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Kontrola výkonu na samouchladenie prevodovky [17]: 

fpdamtN21N fffffPP ×××××≤,  (54) 

1750151950166P 21N ×××××≤ ,,,,  

54,079P 1,2N ≤    [kW] 

54,07929,014 ≤  
 
Prevodovka RXP2 808 – 9,22 vyhovuje. 

 
kde: 
PN1,2 = 29,014 [kW] - požadovaný nominálny výkon prednej prevodovky 
PtN = 66 [kW] - maximálny možný výkon k samovoľnému uchladeniu prevodovky 
fm = 1 [-] - faktor polohy prevodovky M1, M2 
fa = 0,95 [-] - faktor zemepisnej výšky do 750 m.n.m 
fp = 0,75 [-] - teplotný faktor, práca do 40 ºC 
ff = 1 [-] - faktor prídavného chaldenia 

8.2.2 Prevodovka RXP2 808 – 9,22 
Zadná náprava obsahuje dve prevodovky typu: 
RXP2 808 ABE 9,22 ECE N M1 
RXP2 808 ABE 9,22 ECE N M2 
 
kde: 
RX typ prevodovky 
P čelné ozubenie prevodovky 
808 veľkosť prevodovky 
ABE konštrukčné usporiadanie vstupného a výstupného hriadeľa prevodovky 
9,22 prevodový pomer prevodovky 
ECE typ vstupného hriadela 
N typ výstupnéh hriadela 
M1, M2 poloha prevodovky 
 
Do prevodovky RXP2 808 – 9,22 je naliaty olej od firmy ESSO, Gear oil FM 220, v možstve 9 l 
v obydvoch prevedeniach M1, M2. Hmotnosť prevodovky je 236 kg. 
 
Únosnosť prevodovky je 10,1 kNm. 
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9 Ozubený remeň 

Pre prenos krútiaceho momentu z prevodovky na valec skúšobne som navrhol ozubený remeň od 
firmy Gates. Výhodou ozubených remeňov je, že prenesú odpovedajúci výkon a krútiaci moment 
reťazovému prevodu, pritom na väčšiu vzdialenosť, tlmia rázy, majú plynulejší chod, sú menej hlučné 
a majú menšie nároky na údržbu. 

9.1 Ozubený remeň zadnej nápravy 
Podľa katalógu od firmy Gates – Synchronizační řemeny [19] som vypočítal ozubený remeň pre 
spojenie jednosmerného motora 1GG6 208 a prevodovky RXP2 812 – 8,91. 
 
Výpočet výstupných otáčok z prevodovky RXP2 812 – 8,91 n812: 

812

208
P43 n

ni max
, =  (55) 

P43

208
812 i

nn
,

max=  

918
16744n812 ,
,

=  

4,957n812 =    [ot/s] 

 
kde: 
n812 = 4,957 [ot/s] - otáčky na výstupe z prevodovky RXP2 812 – 8,91 
n208max = 44,167 [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 208 
i3,4P = 8,91 [-] - prevodový pomer prevodovky RXP2 812 – 8,91 
 
Prevodový pomer ozubeného remeňa i3,4R: 

15valca

812
R43 n

ni =,  (56) 

6532
9574i R43 ,
,

, =  

8681i R43 ,, =  

Volím prevodový pomer i3,4R = 1,75 
 
kde: 
i3,4R = 1,75 [-] - prevodový pomer remeňového prevodu  
n812 = 4,957 [ot/s] - otáčky na výstupe z prevodovky RXP2 812 – 8,91 
nvalca15 = 2,653 [ot/s] - otáčky valca skúšobne 
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Postup výpočtu remeňového prevodu podľa katalógu Gates: 
Volba servisného faktora Sf [19]: 

zif ffS +=  (57) 

8120Sf ,, +=  

2Sf =    [-] 

 
kde: 
Sf = 2 [-] - servisný faktor 
fi = 0,2 [-] - prevodový faktor pre i = <1,75 ; 2,49> 
fz = 1,8 [-] - zaťažovací faktor pre kombináciu: elektrický motor, premenlivé žaťaženie 
 
Výpočet výkonu pre dimenzovanie remeňa P3,4R [19]: 

f43R43 SPP ×= ,,  (58) 

2729P R43 ×= ,,  

59,4P R3,4 =    [kW] 

 
kde: 
P3,4R = 59,4 [kW] - požadovaný výkon, ktorý musí byť prenesený remeňovým prevodom 
P3,4 = 29,7 [kW] - maximálny prenesený výkon na jedno zadné koleso traktora 
Sf = 2 [-] - servisný faktor 
 
Voľba rozteče zubov remeňa: 
Podľa grafu na obr. (18) z katalógu Synchronizační řemeny Gates volím v závislosti na vstupných 
otáčkach malej remenice n812 = 297,42 ot/min a prenášaného výkonu P3,4R = 59,4 kW remeň 14 MGT. 

 
obr. 18, graf voľby rozteče zubov remeňového prevodu [19] 
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Na základe prevodového pomeru volím počty drážok remeníc: 
Hnacia remenica nrem = 36 [-] 
Hnaná remenica Nrem = 64 [-] 
 
Výpočet úhla opásania hnacej remenice zadnej nápravy β3,4 [19]: 












×

−
××=β −

43

36p64p
43 C2

dd
2 1

,
, cos  (59) 









×

−××=β −

8810742
43160212852 1

43 ,
,,cos,  

173,35β3,4 =    [deg] 

 
kde: 
β3,4 = 173,35 [deg] - uhol opásania hnacej remenice zadnej nápravy 
dp64 = 285,21 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnanej remenice 
dp36 = 160,43 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnacej remenice 
C3,4 = 1074,88 [mm] - predbežne navrhnutá osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice zadnej  
     nápravy 
 
Výpočet dĺžky remeňa zadnej nápravy Lrem3,4 [19]: 

( ) ( )











−×







 β
−++×π+

β
××= 36p64p

43
36p64p

43
4343rem dd

180
1dd

22
C2L ,,

,, sin  (60) 

( ) ( )







−×






 −++×

π
+××= 4316021285

180
3517314316021285

22
351738810742L 43rem ,,,,,,sin,,  

3922853L 43rem ,, =  [mm] 

 
Volím Lrem3,4 = 2800   [mm] 
 
kde: 
Lrem3,4 = 2800 [mm] - dĺžka remeňa zadnej nápravy 
β3,4 = 173,35 [deg] - uhol opásania hnacej remenice zadnej nápravy 
dp64 = 285,21 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnanej remenice 
dp36 = 160,43 [mm] - priemer roztečnej kružnice hacej remenice 
C3,4 = 1074,88 [mm] - predbežne navrhnutá osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice zadnej  
     nápravy 
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Výpočet osovej vzdialenosti medzi hnacou a hnanou remenicou zadnej nápravy pri dĺžke 
remeňa Lrem3,4 = 2800 mm, CR3,4 [19]: 

( ) ( )























−×







 β
−++×

π
−×








 β
×

= 36p64p
43

36p64prem
43

43R dd
180

1dd
2

L

2
2

1C ,

,
,

sin
 (61) 

( ) ( ) 















−×






 −++×π−×







×

= 4316021285
180

3517314316021285
2

2800

2
351732

1C 43R ,,,,,
,sin

,  

1048,139C 3,4R =    [mm] 

 
kde: 
CR3,4 = 1074,88 [mm] - vypočítaná osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice zadnej nápravy 
Lrem3,4 = 2800 [mm] - dĺžka remeňa zadnej nápravy 
β3,4 = 173,35 [deg] - uhol opásania hnacej remenice zadnej nápravy 
dp64 = 285,21 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnanej remenice 
dp36 = 160,43 [mm] - priemer roztečnej kružnice hacej remenice 

 
Kontrola remeňa 2800 - 14MGT: 

bkatR43 wPP ×≤,  (62) 

3250413954 ,,, ×≤  
69,3854,9 ≤  

Vyhovuje 
 
kde: 
P3,4R = 54,9 [kW] - požadovaný výkon, ktorý má remeň preniesť 
Pkat = 13,04 [kW] - prenesený výkon pri šírke remeňa 40 mm a pri 300 ot/min 
wb = 5,32 [-] - koeficient šírky remeňa 

 
Navrhujem ozubený remeň Gates 2800 - 14MGT, šírka remeňa 170 mm 
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obr. 19, model ozubeného remeňa od firmy Gates 2800 – 14MGT, šírky 170 mm 

9.2 Ozubený remeň prednej nápravy 
Podľa katalógu od firmy Gates – Synchronizační řemeny [19] som vypočítal ozubený remeň pre 
spojenie jednosmerného motora 1GG6 188 a prevodovky RXP2 808 – 9,22. 
 
Výpočet výstupných otáčok z prevodovky RXP2 808 – 9,22 n808: 

808

188
P21 n

ni max
, =  (63) 

P21

188
808 i

nn
,

max=  

229
66748n808 ,
,

=  

5,278n808 =    [ot/s] 

 
kde: 
n808 = 5,278 [ot/s] - otáčky na výstupe z prevodovky RXP2 808 – 9,22 
n188max = 48,667 [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 188 
i1,2P = 8,91 [-] - prevodový pomer prevodovky RXP2 808 – 9,22 
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Prevodový pomer ozubeného remeňa i1,2R: 

15valca

808
R21 n

ni =,  (64) 

6532
2785i R21 ,

,
, =  

9891i R21 ,, =  

Volím prevodový pomer i1,2R = 1,75 
 
kde: 
i1,2R = 1,75 [-] - prevodový pomer remeňového prevodu  
n808 = 5,278 [ot/s] - otáčky na výstupe prevodovky RXP2 808 – 9,22 
nvalca15 = 2,653 [ot/s] - otáčky valca skúšobne 
 
Postup výpočtu remeňového prevodu podľa katalógu Gates [19] 
Volba servisného faktora Sf: 

2Sf =    [-] viz rovnica (57) 

 
Výpočet výkonu pre dimenzovanie remeňa P1,2R [19]: 

f21R21 SPP ×= ,,  (65) 

2819P R21 ×= ,,  

39,6P R1,2 =    [kW] 

 
kde: 
P1,2R = 39,6 [kW] - požadovaný výkon, ktorý musí byť prenesený remeňovým prevodom 
P1,2 = 19,8 [kW] - maximálny prenesený výkon na jedno predné koleso traktora 
Sf = 2 [-] - servisný faktor 
 
Voľba rozteče zubov remeňa: 
Podľa grafu na obr. (18) z katalógu Synchronizační řemeny Gates [19] volím v závislosti na vstupných 
otáčkach malej remenice n808 = 316,68 ot/min a prenášaného výkonu P1,2R = 39,6 kW remeň 14 MGT. 

 
Na základe prevodového pomeru volím počty drážok remeníc rovnako ako u prevodu na zadnej 
náprave v pomere 1 : 1,75: 
Hnacia remenica n = 36 [-] 
Hnaná remenica N = 64 [-] 
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Výpočet úhla opásania hnacej remenice prednej nápravy β1,2 [19]: 












×

−
××=β −

21

36p64p
21 C2

dd
2 1

,
, cos  (66) 









×

−××=β −

9959442
43160212852 1

21 ,
,,cos,  

172,429β1,2 =    [deg] 

 
kde: 
β1,2 = 172,429 [deg] - uhol opásania hnacej remenice prednej nápravy 
dp64 = 285,21 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnanej remenice 
dp36 = 160,43 [mm] - priemer roztečnej kružnice hacej remenice 
C1,2 = 1074,88 [mm] - predbežne navrhnutá osová vzdialenosť hnaciej a hnanej remenice prednej    
     nápravy 
 
Výpočet dĺžky remeňa prednej nápravy Lrem1,2 [19]: 

( ) ( )











−×







 β
−++×π+

β
××= 36p64p

21
36p64p

21
2121rem dd

180
1dd

22
C2L ,,

,, sin  (67) 

( ) ( )







−×






 −++×

π
+××= 4316021285

180
42917214316021285

22
4291729959442L 21rem ,,,,,,sin,,  

1202594L 21rem ,, =  [mm] 

 
Volím Lrem1,2 = 2590   [mm] 
 
kde: 
Lrem1,2 = 2590 [mm] - dĺžka remeňa prednej nápravy  
β1,2 = 172,429 [deg] - uhol opásania hnacej remenice prednej nápravy 
dp64 = 285,21 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnanej remenice 
dp36 = 160,43 [mm] - priemer roztečnej kružnice hacej remenice 
C1,2 = 944,995 [mm] - predbežne navrhnutá osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice prednej  
     nápravy 
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Výpočet osovej vzdialenosti medzi hnacou a hnanou remenicou prednej nápravy pri dĺžke 
remeňa Lrem1,2 = 2590 mm, CR1,2 [19]: 

( ) ( )























−×







 β
−++×

π
−×








 β
×

= 36p64p
21

36p64p21rem
21

21R dd
180

1dd
2

L

2
2

1C ,
,

,
,

sin
 (68) 

( ) ( ) 















−×






 −++×π−×







×

= 4316021285
180

42917214316021285
2

2590

2
4291722

1C 21R ,,,,,
,sin

,  

942,845C 1,2R =    [mm] 

 
kde: 
CR1,2 = 942,845 [mm] - vypočítaná osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice prednej nápravy 
Lrem1,2 = 2590 [mm] - dĺžka remeňa prednej nápravy 
β1,2 = 172,429 [deg] - uhol opásania hnacej remenice prednej nápravy 
dp64 = 285,21 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnanej remenice 
dp36 = 160,43 [mm] - priemer roztečnej kružnice hacej remenice 

 
Kontrola šírky remeňa prednej nápravy [19]: 

bkatR21 wPP ×≤,  (69) 

530413639 ,,, ×≤  
45,6439,6 ≤  

Vyhovuje 
 
kde: 
P1,2R = 39,6 [kW] - požadovaný výkon, ktorý má remeň preniesť 
Pkat = 13,04 [kW] - prenesený výkon pri šírke remeňa 40 mm a pri 300 ot/min 
wb = 3,5 [-] - koeficient šírky remeňa 

 
Navrhujem ozubený remeň Gates 2590 - 14MGT šírky 115 mm 
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9.3 Celkové prevodové pomery 

9.3.1 Predná náprava 
Skutočný prevodový pomer prednej nápravy i1,2: 

R21P2121 iii ,,, ×=  (70) 

751229i 21 ,,, ×=  

16,135i1,2 =    [-] 

 
kde: 
i1,2 = 16,135 [-] - skutočný prevodový pomer medzi motorom 1GG6 188 a valcom skúšobne 
i1,2P = 9,22 [-] - prevodový pomer prevodovky RXP2 808 – 9,22 
i1,2R = 1,75 [-] - prevodový pomer ozubeného remeňa 2590 - 14MGT 
 
Maximálne otáčky valca prednej náprave nvalec1,2: 

21valec

188
21 n

ni
,

max
, =    (71) 

21

188
21vaec i

nn
,

max
, =  

13516
66748n 21valec ,

,
, =  

3,016n 1,2ecval =    [ot/s] 

 
kde: 
i1,2 = 16,135 [-] - skutočný prevodový pomer medzi motorom 1GG6 188 a valcom skúšobne 
nvalca1,2 = 3,016 [ot/s] - maximálne otáčky valca pri prevodovom stupni i1,2 = 16,135  
n188max = 48,667 [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 188  
  
Maximálna úhlova rýchlosť valca prednej nápravy ωvalca1,2: 

21valec21valec n2 ,, ×π×=ω  (72) 

0163221valec ,, ×π×=ω  

18,950ω 1,2valec =    [rad/s] 

 
kde: 
ωvalec1,2 = 18,95 [rad/s] - maximálna úhlova rýchlosť valca pri i1,2 = 16,135 
nvalec1,2 = 3,016 [ot/s] - otáčky valca prednej nápravy 
π = 3,1415 [-] - Ludolfova konštanta 
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Maximálna rýchlosť valcov na prednej náprave vvalec1,2: 

21valcavalca21valca rv ,, ω×=  (73) 

95182500v 21valca ,,, ×=  

7384v 21valca ,, =    [m/s] 

17,057v 1,2valca =    [km/h] 

 
kde: 
vvalca1,2 = 17,057 [km/h] - maximálna rýchlosť valca prednej nápravy pri i1,2 = 16,135 
rvalca = 0,25 [m] - priemer valca skúšobne – predná náprava 
ωvalec1,2 = 18,95 [rad/s] - maximálna úhlova rýchlosť valca pri i1,2 = 16,135 
 
Požadovaná maximálna rýchlosť skúšobne je 15 km/h. 
 
Maximálne dosiahnuteľný moment na valci prednej nápravy Mkvalec1,2: 

2118821valec iMkMk ,, ×=  (74) 

13516645Mk 21valec ,, ×=  

10407,075Mk 1,2valec =    [Nm] 

 
kde: 
Mkvalec1,2 = 10407,075 [Nm] - maximálny moment na valci prednej nápravy pri i1,2 = 16,135 
Mk188 = 645 [Nm] - maximálny moment motora 1GG6 188 
i1,2 = 16,135 [-] - skutočný prevodový pomer na prednej náprave medzi motorom  
     1GG6 188 a valcom skúšobne 
 

1,2k1,2valec MMk ≥  

7361,42410407,075 ≥  

Vyhovuje 
 
Porovnaním výsledkov je zrejmé, že predná náprava je schopná dosiahnúť vyššiu rýchlosť a väčší 
moment ako je v zadaní. 
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9.3.2 Zadná náprava 
Skutočný prevodový pomer zadnej nápravy i3,4: 

R43P4343 iii ,,, ×=  (75) 

751918i 43 ,,, ×=  

15,593i3,4 =    [-] 

 
kde: 
i3,4 = 15,593 [-] - skutočný prevodový pomer medzi motorom 1GG6 208 a valcom skúšobne 
i3,4P = 8,91 [-] - prevodový pomer prevodovky RXP2 812 – 8,91 
i3,4R = 1,75 [-] - prevodový pomer ozubeného remeňa 2800-14MGT 
 
Maximálne otáčky valca zadnej nápravy nvalec3,4: 

43valec

208
43 n

ni
,

max
, =    (76) 

43

208
43valec i

nn
,

max
, =  

59315
16744n 413valec ,
,

, =  

2,833n 3,4valec =    [ot/s] 

 
kde: 
i3,4 = 15,593 [-] - skutočný prevodový pomer medzi motorom 1GG6 208 a valcom skúšobne 
nvalca3,4 = 2,833 [ot/s] - maximálne otáčky valca pri prevodovom stupni i3,4 = 15,593  
n208max = 44,167 [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 208 
 
Maximálna úhlova rýchlosť valca zadnej nápravy ωvalca3,4: 

43valec43valec n2 ,, ×π×=ω  (77) 

8332243valec ,, ×π×=ω  

17,8ω 3,4valec =    [rad/s] 

 
kde: 
ωvalec3,4 = 17,8 [rad/s] - maximálna úhlova rýchlosť valca pri i3,4 = 15,593 
nvalec3,4 = 2,833 [ot/s] - otáčky valca zadnej nápravy 
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Maximálna rýchlosť valcov na zadnej náprave vvalec3,4: 

43valcavalca43valca rv ,, ω×=  (78) 

8172500v 43valca ,,, ×=  

454v 43valca ,, =    [m/s] 

16,02v ,valca =43    [km/h] 

 
kde: 
vvalca3,4 = 16,02 [km/h] - maximálna rýchlosť valca zadnej nápravy pri i3,4 = 15,593 
rvalca = 0,25 [m] - priemer valca skúšobne – zadná náprava 
ωvalec3,4 = 17,8 [rad/s] - maximálna úhlova rýchlosť valca pri i3,4 = 15,593 
 
Požadovaná maximálna rýchlosť skúšobne je 15 km/h. 
 
Maximálne dosiahnuteľný moment na valci zadnej nápravy Mkvalec3,4: 

4320843valec iMkMk ,, ×=  (79) 

59315960Mk 43valec ,, ×=  

14969,28Mk 3,4valec =    [Nm] 

 
kde: 
Mkvalec3,4 = 14969,28 [Nm] - maximálny moment na valci zadnej nápravy pri i3,4 = 15,593 
Mk208 = 960 [Nm] - maximálny moment motora 1GG6 208 
i3,4 = 15,593 [-] - skutočný prevodový pomer na prednej náprave medzi motorom  
     1GG6 208 a valcom skúšobne 
 

3,4k3,4valec MMk ≥  

14915,12414969,28 ≥  

Vyhovuje 
 
Porovnaním výsledkov je zrejmé, že zadná náprava je schopná dosiahnúť vyššiu rýchlosť a väčší 
moment ako je v zadaní. 
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10 Snímač krútiaceho momentu 

Tenzometer je prístroj na meranie tenze, mechanického namáhania zpôsobeného ťahom a tým 

vyvolaného mechanického napätia. Pre snímanie krútiaceho momentu sa používajú snímače 

krútiaceho mometnu na rovnakom princípe. [29] 

Vzhľadom k tomu že skúšobný stand má byť koncipovaný ako skúšobné zariadenie schopné 
vyhodnotiť otáčkovú a momentovú charakteristiku, jedným z výsledkov skúšky bude kontrola 
jednotlivých časti pod zaťažením. Aby som dosiahol vhodného zaťaženia (technológia skúšok 
jednotlivých typov trakorov a jednotlivých skúšok) musím poznať aktuálne zaťaženie od 
jednosmerného motora, a toto zaťaženie regulovať. Pre moju úlohu som zvolil snímač krútiaceho 
momentu od firmy Applied Measurements Ltd. (UK), typ SDFF 1 kNm.  

Snímač krútiaceho momentu som umiestnil medzi jednosmerný motor 1GG6 a prevodovku 
Tespo RXP2. Toto umiestnenie snímača si nevyžaduje špeciálne nároky na konštrukciu a výkony. 
Vstupné hodnoty pre voľbu snímača krútiaceho momentu sú hodnoty jednosmerného motora 
1GG6 208, viz kapitola 7.1.1 Charakteristika JM pre zadné koleso. Snímač slúži tiež ako spojka 
medzi motorom a prevodovkou u každej nápravy. Vzhľadom na sortiment, ktorý firma ponúka, som 
navrhol jeden typ snímača krútiaceho momentu pre všetky kolesá. 

Hodnotu zaťaženia potrebujem regulovať hlavne pri skúškach typu Power Shift a Power Shuft, 
kde zaťaženie od stolice lineárne narastá, alebo lineárne klesá, a teda potrebujeme poznať aktuálnu 
hodnotu záťaže. 

 
Parametre snímača otáčok krútiaceho momentu: 
Charakteristika YDFF 
Momentový rozsah do 1 000 Nm 
Napájacie napätie DC 10 V  
Bezpečné preťaženie 150 % FSO 
Nelinearita ± 0,3 % FSO 
Návratnosť ± 0,2 % FSO 
Hysterézia ± 0,3 % FSO 
Teplotné rozmedzie – pracovné -20 do +70 ºC 
Odpor (vstup/výsup) 350 Ω 
Stupeň krytia IP50 
Prívodný kábel 3 m tienený Ø 5 mm 
Výstup RMP N/A 
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obr. 20, model snímača krútiaceho momentu YDFF  
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11 Snímanie otáčok 

Skúšobňa je navrhnutá ako sériové skúšobné stanovisko. Cieľom nie sú ťahové a výkonové 
charakteristiky, avšak pre kontrolu funkčnosti jednotlivých celkov je potrebné poznať otáčkové 
charakteristiky jednotlivých kolies pri danom zaťažení od skúšobnej stolice. Pri skúške diferenciálu je 
potrebné vyhodnotiť roziel otáčok medzi ľavým a pravým kolesom nápravy. Taktiež pri skúške     
Power Shuft, kde traktor postupne znižuje pojazdovú rýchlosť až do nuly a následne reverzuje pojazd 
do rýchlosti 10 km/h, je potrebné poznať skutočné otáčky kolesa a otáčky válcov skúšobného 
stanovišťa. Vyhodnotenie rozdielu otáčok medzi kolesom traktora a valcom skúšobného stanoviska je 
v kapitole 3.3.2.1. Preklz traktorového kolesa na valcoch skúšobného stanoviska. 

11.1 Snímač otáčok traktorového kolesa 
Zariadenie pre snímanie otáčok traktorového kolesa som navrhol ako valec (rolna) volne uložený 
v radiálnych guľkových ložiskách SKF 6004 – 2RSH, ČSN 02 4630 Ø20 mm, D = 42 mm,                  
B = 12 mm. Zaťaženie ložiska je minimálne. Rolna otáčajúca sa v týchto ložiskách neprenáša žiadne 
zaťaženie iba slúži k prenosu otáčavého účinku z kolesa trakotra na čidlo, ktoré odčíta skutočné otáčky 
traktorového kolesa. Preklz medzi rolnou a kolesom traktora je minimálny a zanedbávam ho. 

11.1.1 Snímaci valec - rolna  
je vyrobený ako zvarenec z trubky, po obvode drážkovanej rovnakou technológiou, ako som uviedol 
v kapitole 4.2.1 Obvodový plášť valca (behúň). Drážka má rozmery 3 x 3 mm (š x v). Polotovar rolny     
bezšvová trubka tvárnená za tepla TR 114,3 x 25 – 1100 podľa EN 10220 od firmy                     
Bohdan Bolzano s.r.o, opracovaná na priemer Ø 100 mm, dĺžku 1044 mm. Materiál rolny 10 025. 
Bočnica je z materiálu 11 373. 

Rolna je pomocou dvoch priamočiarých motorov  od firmy STASTO SHDM 100, pritláčaná ku 
kolesu. Tlak ktorým je priamočiary motor schopný pritlačiť rolnu ku kolesu je maximalne 10 bar. 
Tento tlak nie je žiaduci. K dostatočnénu prítlaku rolny ku kolesu stačí tlak maximálne 5 bar. Tlak je 
získany z centrálneho zásobníku vzduchu, upravený v jednotke pre vzduchu a prívedný pomocou 
hadičiek k priamočiaremu motoru. 

Priamočiary motor je pomocou jednoduchých úpiniek, príslušenstvo k priamočiarym motorom 
od firmy STASTO [18], prichytený ku klietke, ktorá je prizváraná ku konštrukcií pomocou kútového 
zvaru z3. Detail konštrukcie je na obr. (21) 
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obr. 21, model uchytenia lineárneho motora ku konštrukcií skúšobného standu 

11.1.2 Snímač otáčok 
Snímač otáčok som navrhol od firmy Lenord+Bauer, distribuovaný firmou MED Elektroni, GEL 260 
[20].  Snímač funguje na princípe elektromagnetického toku. 

Snímač je pomocou jednoduchého tvarového plechu prichytený k domčeku ložiska rolny. Detail 
snímača a prichytenie je na obr. (22). 

 
obr. 22, detail snímača GEL 260 prichytený na domček loziska rolny 
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Charakteristika snímača otáčok GEL 260: 
 
 GEL 260 
Technické informácie pre veľké rozlíšenie 
Počet pulzov na otáčku 10 – 10 000 
Priemer púzdra 90 mm 
Priemer hriadeľa 6 mm 
Axiálne zaťaženie hriadeľa 200 N 
Radiálne zaťaženie hriadeľa  200 N 
Maximálne otáčky 10 000 min-1 
Pracovná teplota -20 - +85 ºC 
Stupeň krytia  IP65 
Napájacie napätie DC 10 V 
Výstupný signál  Obdĺžnikový signál 10 V, ± 20 mA 

11.2 Snímač otáčok valca skúšobne 
Pre snímanie otáčok valca skúšobne som navrhol rovnaký snímač GEL 260 [20]. Charakteristika 
tohoto snímača je v kapitole 11.1.2 Snímač otáčok traktorového kolesa.  

Rozmery a parametre snímača sú rovnaké. Prichytenie snímača GEL 260 k voľnému koncu 
jedného z dvojice valcov je pomocou jednoduchej zváranej konštrukcie tvaru „L“, z profilov UE 10, 
ČSN 42 5571, z materiálu 11 523. Detailny pohľad na konštrukciu spolu so snímačom otáčok GEL 
260 je na obr. (23). 
 

 
obr. 23, detail na konštrukciu uchytu snímača otáčok GEL 260 
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12 Brzdová sústava PIVKO rady H 

Každý stroj a zariadenie musí byť vybavené bezpečnostnými prvkami pre prípad kolízie akéhokoľvek 
členu konštrukcie. Skúšobný stand, ktorý som navrhol je chránený dvomi bezpečnostnými prvkami. 

Prvým bezpečnostným prvkom je ovládací software, ktorý pri akejkoľvek poruche okamžite 
vypne pohon jednosmerných motorov a tým zníži zaťaženie celého standu, tzv. logická brzda. V tomto 
prípade je porucha vyhodnotená ako sklz väčší, ktorý presiahol hodnotu 25 %. 

Druhým bezpečnostným prvkom je mechanická kotúčová brzda, ktorá v prípade závažnejšej 
poruchy mechanicky zastaví rotačný pohyb valcov skúšobného stanoviska. V momente brzdného 
účinku riadiaci program automaticky vypína pohon jednosmerných motorov. 

Ďalšou funkciou brzdovej sústavy je nevyhnutný prejazd cez skúšobný stand. Pred začiatkom 
skúšky sa brzdná sústava zabrzdí aby traktor mal bezpečný vjazd na stand. Po prijazde sa brzdná 
sústava odbrzdí a funguje ako bezpečnostný prvok. Po skončení skúšky sa opät brzdná sústava zabrzdí 
a traktor bezpečne opustí skúšobný stand. 

Jeden skúšobný stand je vybavený štyrmi brzdnými systémami PIVKO rady H o rovnakom 
brzdnom momente, jedna brzda pre každú dvojicu valcov. Brzda obsahuje brzdový kotúč Ø 350 mm, 
jeden pár brzdových čelustí 1HH03-150-P, ovládaných pneumaticky. Brzdový kotúč je osadený na 
výstupný koniec valca, na rovnobokom drážkovaní 10 x 72 x 82 podľa ČSN 01 4942. Poistený proti 
axiálnumu pohybu je brzdový kotúč podložkou MB 13 a maticou KM 13. Brzdové čeľuste sú 
prichytené pomocou robustnej konštrukcie do rámu stolice. Detailný pohľad na brzdový systém a 
konštrukciu uchytenia brzdy je na obr. (24). 

 

Technické vlastnosti brzd PIVKO 
rady H 
Paralelogramové vedenie držiakov 

doštičiek a ťažnej pružiny zaisťujú 

v odbrzdnom stave vzduchovú 

medzeru medzi brzdnou plochou 

dostičiek a kotúčom. Strmeň „H“ 

umožňuje štandardné uchytenie. 

Bezazbestový materiál sintrovaný. 

Brzdy PIVKO sú schopné pracovať 

do teploty 340 ºC. Brzdný moment 

dosahuje hodnoty až 30 000 Nm. 

[30] 

 
 

obr. 24, brzdový systém jednej dvojice valcov  
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13 Konštrukcia 

Nosnou časťou celého zariadenia je konštrukcia skúšobného standu. Konštrukciu som navrhol ako 
celok poskladaný z jednotlivých profilov, navzájom spojených skrutkovými spojmi. Konštrukcia 
stanoviska je rozdelená na konštrukciu zadnej nápravy, pevná konštrukcia a konštrukciu prednej 
nápravy, posuvnú v pozdĺžnom smere v rozsahu 1000 mm. 

Celá konštrukcia je uložená v montážnej jame o rozmeroch 6000 x 5000 x 1700 mm. 

13.1 Konštrukcia zadnej nápravy 
Konštrukcia zajdnej nápravy sa skladá z dvoch nezávislých veží navzájom spojených dvomi priečnými 
nosníkmi. Celá konštrukcia je z materiálu 11 373. 

Dva priečne nosníky HEB 160 dĺžky 4800 mm, podľa ČSN 42 5554 a DIN 1025-2, slúžia ako 
priečné nosníky na ktoré sú priskrutkované plechy podlahy, ako pevné spojenie dvoch veží zadnej 
nápravy medzi sebou a pevné spojenie veže so základmi skúšobne – montažnou jamou.  

Veže zadnej nápravy sú si identické, symetrické podľa pozdĺžnej osi skúšobného stanoviska. 
Nosným prvkom veže sú štyri stojiny TR 4 HR 150 x 12, dĺžky 1050 mm, ČSN 42 5720. Ku každej 
stojne sú prizvárané obvodovým kútovým zvarom z 5 dve pätky. Dolná pätka t = 40 mm, slúži 
k prichyteniu veže k základom montážnej jamy, obsahuje štyri priechodze diery Ø 21 pre kotviace 
skrutky KS 20 - 400 a horná pätka t = 40 mm, k uchyteniu nosníka HEB 160 – 2000 pomocou šiestich 
skrutiek M20 - 40, ČSN 02 1103. Dva tieto nosníky tvoria nosnú časť jednej veže a prenášajú 
zaťaženie od nápravy traktora na stojiny veže. Na nosníku sú prizvárané dve pätky obvodovým 
kútovým zvarom z5 pre osadenie ložiskových domčekov FSYE 3,15/16 N. Štyri stojiny                      
TR 4 HR 150 x 12, dĺžky 100 mm slúžia ako medzičleny pre spojenie nosníkov HEB 160 – 2000 a 
HEB 160 – 4800. Stojina TR 4 HR 150 x 12 – 100 vymedzuje presah valcov skúšobne o 38 mm nad 
úroveň podlahy skúšobného stanoviska. Stojina obsahuje dve pätky, t = 40 mm, prizvárané 
obvodovým kútovým zvarom z5. Pätky slúžia k prichyteniu nosníkov HEB 160 – 2000 a                
HEB 160 – 4800 pomocou šiestich skrutiek M20 - 40.   

Jednotlivé diely konštrukcie sú navzájom spojené pomocou skrutkového spoja. Konštrukcia je 
pomocou skrutiek M20 – 40, ČSN 02 1103 a podložky 20, ČSN 02 1702, zoskrutkovaná do jedného 
celku a poistenie spojov je pomocou lepidla Loctite 243 na skrutkové spoje. Všetky spoje som riešil 
ako spoj so slepou dierou M20 – 35. 

Konštrukcia obsahuje ďalšie konštrukcie pre prichytenie funkčných prvkov skúšobného standu, 
konštrukcia pre uloženie jednosmerných motorov SHDM 100, riešenú ako zvarenec. Konštrukcia je 
prizváraná k nosníku HEB 160 – 2000. Konštrukciu pre uchytenie brzdových čelustí bezpečnostnej 
brzdy, ktorá je taktiež prizváraná k nosníku HEB 160 – 2000 a riešená ako zvarenec. Konštrukcia pre 
uchytenie snímača otáčok valca skúšobného stanoviska. Konštrukcia je opäť prizváraná k nosníku 
HEB 160 – 2000. V prednej časti zadnej nápravy sú ku konštrukcií priskrutkované dva nosníky         
HEB 140 – 1170, ČSN 42 5554. Tieto nosníky slúžia k uloženiu priamočiarého mechanického pohonu 
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TMP 32 SP, ktorý zabezpečuje zmenu rozvoru. Nosníky sú priskrutkované k základnej konštrukcií 
pomocou štyroch skrutiek M20 – 40. 

Samostatnú časť konštrukcie zadnej nápravy tvorí konštrukcia pre uloženie prevodovky     
RXP2 812 – 8,91 spolu s motorom 1GG6 208. Samostatné uloženie som zvolil z dôvodu menšieho 
zaťaženia nosnej konštrukcie.  

Samotná konštrukcia je pozváraná z profilov TR 4 HR 50 x 35 x 4, ČSN 42 5720. Pomocou 
siedmich pätiek, prizváraných k rámu a kotviacich skrutiek, je celá konštrukcia prichytená k základom 
montážnej jamy. Rám ďalej obsahuje prizváranú konštrukciu pre prevodovku a štyri pätky 
s osadenými skrutkami pre uloženie motora a jednoduchú trapézovú konštrukciu pre uloženie snímača 
krútiaceho momentu. Rovnoramenné profily pre samotnú konštrukciu som zvolil podľa ČSN 425541 a 
EN 10025-2. Všetky profily som zvolil od firmy EVRAZ VÍTKOVICE STEEL [35]. 

 
obr. 25, model konštrukcie zadnej nápravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  obr. 26, model konštrukcie uloženia motora a prevodovky 

 

obr. 27, pohľad na skrutkové spoje zadnej konštrukcie 
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13.2 Konštrukcia prednej nápravy 
Konštrukciu prednej nápravy som navrhol ako samonosnú, uloženú na valivých členoch umožňujúcu 
pozdĺžny pohyb v rozsahu 1000 mm. Konštrukciu prednej nápravy som taktiež navrhol ako dve nosné 
veže spojené pomocou nosníkov do jedného celku. 

Nosnou časťou v tomto prípade sú dva nosníky HEB 160 – 2000 , ktoré pomocou dvoch pätiek 
pre ložiskové domčeky FSYE 3,15/16 N, prizváraných obvodovým kútovým zvarom z5, prenášajú 
zaťaženie od prednej nápravy traktora na štyri stojiny TR 4 HR 150 x 12, dĺžky 810 mm. Stojiny          
TR 4 HR 150 x 12 - 810 obsahujú dve pätky t = 40 mm, pomocou ktorých sú stojiny priskrutkované k 
štyrom pozdĺžným nosníkom HEB 160 – 2000, ktoré tvoria spodnú nosnú časť konštrukcie prednej 
nápravy. Skrutkový spoj je vyhotovený pomocou šiestich skrutiek M20 - 40. 

Celú konštrukciu dotvára osem nosníkov HEB 140 – 1170 a štyri nosníky HEB 140 – 310, ktoré 
sú uložené kolmo na pozdĺžnu osu, priskrutkované štyrmi skrutkami M20 - 40.  

Konštrukčné riešenie hornej časti prednej konštrukcie je totožné s konštrukciou zadnej nápravy, 
osem krát TR 4 HR 150 x 12 - 100 vymedzuje presah valcov o 38 mm nad úroveň podlahy 
skúšobného standu. Prevedenie spoja je rovnaké ako u konštrukcie zadnej nápravy. 

Konštrukcia prednej nápravy je uložená na ôsmych valivých členoch - rolnách, uložených 
pomocou klzných ložisiek v ráme a priskrutkovaných k nosnej konštrukcií prednej nápravy skrutkami 
M20 - 40 na nosník HEB 160 - 2000. Každá rolna má dve bočnice, ktoré presahujú cez rolnu a tým 
zabezpečujú správnu polohu rolny na koľajnici v prípade poruchy. V prípade vybočenia celej 
konštrukcie tieto bočnice konštrukciu udržia v správnej polohe. Na prednú konštrukciu nepôsobia 
žiadne bočné sily, preto posunutie je nepravdepodobne a tieto bočnice sú navrhnuté iba ako núdzove 
riešenie. Predná náprava sa pohybuje po štyroch žeriavových kolajniciach typu JK 65 ČSN 42 5678 od 
firmy EVRAZ VÍTKOVICE STEEL. 

Nosníky HEB podľa ČSN 42 5554, DIN 1025-2; štvorcové profily podľa ČSN 425520-1; 
rovnoramenné profily podľa ČSN 425541 som zvolil od firmy EVRAZ VÍTKOVICE STEEL [35]. 
Materiál konštrukcie prednej nápravy je 11 373, EN 10025. 
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obr. 28, model konštrukcie prednej nápravy 

 
obr. 29, model rolny s bočnicou a pohľad na brzdu prednej nápravy 
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13.3 Zmena rozvoru 
Rozvor náprav u traktorov sa pohybuje od 2123 do 2840 mm. Navrhol som rozsah posunu prednej 
nápravy v rozmedzi 1000 mm. 

Pohyb prednej nápravy navrhujem pomocou dvoch závitových tyčí pomocou ISO trapézového 
závitu DIN 103. 
 
Výpočet sily potrebnej k posunutiu prednej konštrukcie Ft [13]: 

rol

fkon
t r

FF ×ξ=  (80) 

0300
5500000050Ft ,

, ×=  

667916Ft ,=    [N] 

Ft = 916   [N] 
 
kde: 
Ft = 916 [N] - sila potrebná k prekonaniu valivého odporu pri zmene rozvoru 
ξ = 0,0005 [m] - rameno valivého odporu 
Ffkon = 55000 [N] - ťiažová sila prednej konštrukcie 
rrol = 0,03 [m] - polomer rolny 
 

Z výsledkov z rovnice (80) a katalógu od firmy uLmer som navrhol priemer závitovej tyče         
Tr 20 x 4. Podľa katalógu je prípustná ťažná sila na tyč 18654 N a maximálna tlačná sila pri dĺžke 1 m 
964 N so 6-násobnou bezpečnosťou. 
 

Priamočiare mechnické pohony najdú uplantnenie všade tam, kde sa vyžadujú kontrolované a 
riadené priamočiaré pohyby pri dostatočnej tuhosti mechanického pohonu. Výhodou priamočiarých 
mechanických pohonov je samosvornosť celého mechanizmu (pri vypnutom pohone). Prevodovky sa 
dajú zapojiť sériovo pomocou torzných hriadeľov a tak dosiahnúť presných a synchronných zdvihov 
na viacerých miestach pri rôznom zaťažení. [31] 

Od firmy ZPV - SJT navrhujem priamočiary pohon TMP 32 SP. Pre moje prevedenie som 
navrhol dve pohybové tyče navzájom prepojené pomocou reťazového prevodu 1:1. 
 
Priamočiarý mechanický pohon TMP 32 SP 
Maximálna zdvihová sila  F = 10 [kN] 
Materiál telesa pohonu Al - leg 
Priemer pohybovej sktrutky Tr 20 x 4 
SP - štandardný prevod  4:1 
Účinnosť SP 32 [-] 
Maximálna dĺžka zdvihu 1000 [mm] 
Hmotnosť mechanizmu 2,1 [kg] 
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Od firmy TYMA CZ, s.r.o. navrhujem reťazový prevod: reťaz 10B - 1 podľa DIN 8187, dve 
reťazové kolesá 10B - 1 15,875 x 9,65 [23]. Reťazový prevod je od rovnakej firmy ako reťazový 
prevod v kapitole 6 Reťazový prevod. Reťazové koleso je pomocou pera 6e7 (h9 x 6 x 50) spojené so 
závitovou tyčou. Poistené proti axiálnemu pohybu je pomocou distančného krúžku. Pri výpočte dĺžky 
reťaze postupujem rovnako ako v kapitole 6.1 Osová vzdialenosť valcov, rovnice (39), (40), (41). 

Vypočítaná dĺžka reťaze je 2921 mm, 184 článkov. Osová vzdialenosť medzi pohybovými 
tyčami je 1299 mm. 

Jedna z pohybový skrutiek je na jednom konci uložená v prevodovke priamočiarého 
mechanického pohonu, druhý koniec je uložený v trapézovej matici s prírubou pre uchytenie ku 
konštrukcií. Druhá pohybová skrutka je na jednom konci uložená v klznom púzdre pre pohybové 
skrutky, poistená proti axiálnemu pohybu pomocou nastavovacej  skrutky s drážkou a kuželovým 
koncom M5 x 16, ČSN 02 1185.20, na druhom konci je pohybová tyč uložená v trapézovej matici. 
Obidve trapézové matice sú priskrutkované ku konštrukcii na diel HEB 140 - 1170 pomocou štyroch 
skrutie M 20 -  40, ČSN 02 1103, podložky 20 ČSN 02 1702 a poistené lepidlom na skrutkové spoje 
Loctite 243.  

Pre správne nastavenie rozvoru som navrhol lineárny snímač polohy Temposonics EP [32]. 
Temposonics EP je presný bezkontaktný símač lineárnej polohy s výbornou linearitou a 
reprodukovateľnosťou. Snímač využíva magnetostrikčný princíp merania a spojuje výhody 
bezkontaktného merania vylučujúceho akékoľvek opotrebenie a snadnú a jednoduchú montáž. Jeho 
robustný plne uzatvorený kryt umožňuje použitie všade tam, kde olej a prach pôsobia iným čidlám 
potiaže. Dvojitým zapúzdrením elektroniky bolo dosiahnuté zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti a 
odolnoti proti rušeniu. Bezkontaktné absolutné meranie a jednoduchá montáž plne vyhovujú použitiu 
snímača u strojoch a automatizačných zariadeniach. [32] 

Lineárny snímač polohy Temposonics EP plne spolupracuje s riadiacim programom a tým 
zmena rozvoru je plne automaticka a presná. 

 
obr. 30, model posuvu prednej nápravy 
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13.4 Pevnostná analýza konštrukcie 
Pevnostný výpočet celej konštrukcie som riešil po častiach, pevnostnú kontrolu prednej konštrukcie 
a pevnostnú kontrolu zadnej konštrukcie. Pevnostné kontroly som simuloval v programie Ansys 
Workbanch 10. 

13.4.1 Pevnostná analýza konštrukcie prednej nápravy 
Konštrukcia je v zástavbe uložená na štyroch koľajniciach, pohybujúca sa pomocou 8-mich roln. Pri 
prevádzke je poloha prednej konštrukcie zabezpečená na správnej polohe pomocou dvoch bŕzd, ktoré 
zabraňujú posunu konštrukcie v pozdĺžnom smere. Zaťaženie konštrukcie som počítal na statické 
zaťaženie maximálne, pri prejazde traktora skúšobňou.  

Zaťaženie od hmotnosti funkčných prvkov som umiestnil do konštrukcie tak ako tomu 
odpovedá skutočnosť, hmotnosť od jednosmerného motora 1GG6 188 m188 = 590 kg, som umiestnil na 
pätky pre uloženie motora, takisto hmotnosť od prevodovky RXP2 808 – 9,22 m808 = 236 kg som 
umiestnil do konštrukcie vyhradenej pre prevodovku. Konštrukciu som zaväzbyl, tak ako tomu je v 
skutočnosti, v mieste uchytenia roln, je obmedzeny pohyb v smere „y“, tzn. ze cela konštrukcia leží na 
týchto podporách. Zabezpečenie proti pohybu v smere „x“ a „z“ je pomocou pevnej väzby od bŕzd. 
Zaťaženie od traktora som zadal hmotnosť od zadnej nápravy rozpočítanú na jednotlivé ložiská.  

 
obr. 31, napätie podľa HMH 
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obr. 32, maximálna deformácia 

 

Z výsledkov na obr. (31) je patrné, že najviac namáhané sú nosníky HEB 160, a konštrukcia pre 
uloženie motora 1GG6 188 a prevodovky RXP2 808 – 9,22. Maximálne napätie, ktoré tu vzniká pri 
statickom zaťažení konštrukcie je 67,8 MPa. Všetky použité profily sú z materiálu 11 373, EN 10025, 
Rm = 340 MPa. Prehnutie jednotlivých nosníkov pod zaťažením je patrné na obr. (32).  

Pevnostná kontrola konštrukcie prednej nápravy vyhovuje. 

13.4.2 Pevnostná analýza konštrukcie zadnej nápravy 
Zadnú konštrukciu som podobne ako prednú zaťažil na maximálny možný stav. Konštrukcia zadnej 
nápravy na rozdiel od prednej je pevne uchytená do základov montážnej jamy. V mieste podlahy, je 
všetkých osem stojín ukotvených do betónu pomocou kotviacich skrutiek KS 20 – 400. Celá 
konštrukcia je ešte uchytená pomocou nosníkov HEB 160 o boky montážnej jamy. 

Konštrukciu som zaťažil iba v miestach uloženia ložiskových domčekov silou, ktorá odpovedá 
zaťaženiu od funkčných prvkov konštrukcie a od zaťaženia samotného traktora. Hmotnosti valcov 
mvalec = 475 kg a hmotnosť zadnej nápravy m = 4200 kg som rozpočítal na jednotlivé miesta 
konštrukcie. 
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obr. 33, napätie podľa HMH 

 
obr. 34, maximálna deformácia 

Z výsledkov možno vyčítať maximálne napätie 31 MPa. Hodnoty napätia u zadnej nápravy sú 
porovnateľne menšie, vyplýva to z uloženia celej konštrukcie. Použitý materiál u zadnej konštrukcie je 
11 373, Rm = 340 MPa.  

Pevnostná kontrola zadnej nápravy vyhovuje. 
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Samostatnú pevnostnú analýzu som riešil u konštrukcie pre uloženie motora a prevodovky u 
zadnej nápravy. Rozdelením zadnej konštrukcie na dve časti vznikajú dve konštrukcie, menej náročné 
na tuhosť ako jedna konštrukcia.  

Rám pre uloženie motora s prevodovkou som zaťažil v dvoch variantach. Prvý zaťažovací stav 
je statický obr. (35), od hmotnosti jednotlivých komponentov. Napätie, ktoré vzniká je 33 MPa.  

Druhý zaťažovací stav je dynamický obr. (36), kde okrem tiažového zaťaženia rámu, som 
konštrukciu zaťažil aj od momentu, ktorý vzniká pri chode motora. Zaťažovací moment je maximálny 
960 Nm v pravotočivom smere z pohľadu motora. Napätie, ktoré vzniká týmto zaťažením je              
148 MPa. Materiál použitý na rám je 11 373, Re = 200 MPa a Rm = 340 MPa. Výsledky vyhovujú. 
Zaťaženie je maximálne a v bežnej prevádzke sa tieto hodnoty nebudú dosahovať. 

Deformácia rámu pri maximálnom dynamickom zaťažení je na obr. (37) 

 
obr. 35, napätie podľa HMH, statické zaťaženie 
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obr. 36, napätie podľa HMH, dynamické zaťaženie 

 

 
obr. 37, deformácia rámu, dynamické zaťaženie 
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13.5 Zakrytovanie skúšobňe 
Priestory celej skúšobne sú zakryté pomocou plechov s oválnými výstupkami ČSN 42 5392, hrúbka 
plechu t = 10 mm, jakosť materiálu 10 004.0. 

Konštrukčné riešenie zakrytovania prednej nápravy, tak aby bola zaistená zmena rozvoru, som 
navrhol štyri pásy poskladané z ocelových plechov navzájom pohyblivo uložených.  

 

 
obr. 38, zakrytovanie konštrukcie prednej nápravy 

13.6 Údržba konštrukcie a strojovne 
Skúšobné stanovisko som  navrhol pre sériovú výrobu. Prevádzka celého zariadenia je naplánovaná na 
16 hodín za den, päť dní v týždni.  

Pre správny chod a dlhú životnosť celého zariadenia doporučujem pravidelnú kontrolu raz za 
mesiac. Pri kontrole doporučujem skontrolovať napnutie reťazových prevodov, remeňové prevody, 
skontrolovať spoje pre kabeláž k snímačom, vizuálna kontrola celej stolice, vizuálna kontrola 
skrutkových pojov motorov, prevodoviek a celej konštrukcie. 

Raz za jeden rok vykonať kompletnú kontrolu celej skúšobne. 
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14 Kurtovanie 

V súčastnosti sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť a hlavne na ochranu zdravia pri práci. Pominutím 
protipožiarných a hygienických bezpečnostných zásad, si technológia skúšky vykonávaná na novom 
valcom stande a celá konštrukcia skúšobne vyžaduje vysoký stupeň bezpečnosti. 

Tým že traktoru bude dodávaný protimoment, zaťaženie od standu, je veľmi pravdepodobné, že 
môže dôjsť k vyskočeniu traktora zo standu a môže dôjsť k zraneniu, prípadne až usmrteniu osôb. 
Z tohoto titulu je kurtovanie nevyhnutnosťou. 

Pre veľké rozmedzie polohy predného a zadného háku traktora vo vertikálnom aj horizontálnom 
smere, rieším úlohu kurtovania obecne. Konkrétne úlohy kurtovania (typ traktora, typ háku a poloha 
háku) budú riešené neskôr, v spolupráci s firmou na konkrétnych typoch traktorov. 

Spôsob uchytenia traktora spočíva v prichytení traktora za zadný hák pomocou dvoch reťazí 
krátočlánkových a jednoduchého prípravku a za predný hák je traktor uchytený taktiež pomocou 
dvoch krátkočlánkových reťatí podľa ČSN 02 3221. 

14.1 Sily pôsobiace na traktor 
Pri zanedbaní všetkých odporov, ktoré môžu nastať pri skúške traktora na skúšobnom stanovišti 
(odpor proti valeniu, ztrvačnosť, sklz spôsobený akceleráciou a podobne), traktor dosiahne 
maximálných momentov rovných adhéznym momentom, viz kapitola 3.3.2.2 Výpočet adhéznych 
momentov, a teda maximálnej ťažnej sile. Zaťaženie maximálnou ťažnou silou nastane v prípade, že sa 
všetky štyri dvojice valcov naraz zastavia pri maximálnom ťažnom momente traktora. Tento stav je 
nepravdepodobný, ale práve na tento stav dimenzujem kurtovanie. 

 
Výpočet ťažných síl na jednotlivé nápravy Fť1,2; Fť3,4: 

f21ť40adh rFM ×= ,  (81) 

f

40adh
21ť r

MF =,  

421974
6700

84814722F 21ť ,
,

,
, ==  [N] 

21974F 1,2ť =    [N] 

 

r43ť60adh rFM ×= ,  (82) 
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kde: 
Fť1,2 = 21974 [N] - ťažná sila na prednej náprave 
Madh40 = 14722,848 [Nm] - adhézny moment prednej nápravy 
rf = 0,670 [m] - priemer predného kolesa 
Fť3,4 = 32962 [N] - ťažná sila na zadnej náprave 
Madh60 = 29830,248 [Nm] - adhézny moment zadnej nápravy 
rr = 0,905 [m] - priemer zadného kolesa 
 
Výsledná ťažná sila trakotu Fťtj: 

ťtj21ťťtj FFF += ,  

3296221974Fťtj +=  

54936Fťtj =    [N] 

 
kde: 
Fťtj = 54936 [N] - ťažná sila traktora 
Fť1,2 = 21974 [N] - ťažná sila na prednej náprave 
Fť3,4 = 32962 [N] - ťažná sila na zadnej náprave 

14.2 Reťaze 
Traktor je prikurtovaný k stolici pomocou štychoch reťazí. Reťaze typu ČSN 02 3221 krátkočlánkové. 
Reťaze som zvolil od firmy Reťaze Slovakia s.r.o.  [21] 

 
obr. 39, jeden článok reťaze podľa ČSN 02 3221 

 

Priemer oka reťaze  d = 16 [mm] 

Vnútorný priemer oka p = 45  [mm] 

Šírka oka reťaze b = 54  [mm] 

Hmotnosť jedného metra reťate  m = 5,80  [kg/m] 

Nosnosť  m = 2 500  [kg] 

Skúšobné zaťaženie  FskusobneR = 62,5 [kN] 

Zataženie trhacie  FtrhacieR = 125,0 [kN] 
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Kurtovanie je navrhnuté tak, aby vždy dve reťaze držali traktor na skúšobnom stanovišti. Pri 
jazde vpred traktor držia dve reťaze prichytené v zadnom háku traktora, pri jazde vzad ktraktor držia 
dve reťaze prichytené v prednom háku traktora. 

Jednotlivé reťaze som navrhol tak, aby pri poruche jednej z reťazí druhá reťaz bol schopná 
traktor udržať na mieste.  

Reťaze sú na jednom konci prichytené do podlahy, vo vzdialenosti 3 m od stredu zadného 
kolesa traktoru a 3 m od seba. Na druhom konci sú spojené pomocou prípravku, a uchytené v zadnom 
háku traktora. Týmto istým spôsobom som riešil kurtovanie traktora za predný hák. Vzdialenosť 
uchytenia reťaze do podlahy skúšobne je 2,5 – 3,5 m v závislosti na nastavenom rozvore stolice. 
Z tohoto titulu je skúšobňa vybavená značným dĺžkovým sortimentom reťazí.   

Uchytenie reťaze na traktor závisí na type traktora. Výška hákov je na obrázku (40). 
 

obr. 40, kurtovanie traktora pomocou reťazí podľa ČSN 02 3221 
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15 Software 

Celé skúšobné stanovisko pre výstupnú kontrolu som navrhol ako poloautomatické. Časť úkonov 
priamo vykonáva obsluha stanoviska a časť riadiaci systém. Priebeh skúšky a vyhodnotenie 
jednotlivých skúšaných častí traktorovej jednotky je pomocou programu, kde odpadá chyba spôsobená 
ľudským faktorom. Ďalej priebeh skúšky je plynulejší, dosahuje sa vyššieho taktu skúšaných 
traktorov. Navrhujem riadiaci system od firmy Siemens CMSW. 

Riadiaci systém CMSW  na báze priemyslového PC zaisťuje zber nameraných hodnôt, 
konfiguráciu skúšobného stavu, sledovanie medzných hodnôt v automatickom režime programovania 
a riadenia skúšok. Na základe vykonaných skúšok a nastavenia je spracovaný a vytlačený           
protokol. [33] 

Ovládanie stolice z miesta vodiča bude riešené ovládacou skrinkou s funkčnými tlačítkami, 
umiestnenou v kabine skúšaného traktora s bezdrôtovým prepojením s rozvádzačom a jeho riadním. 
Rozvádzač riadenia a ovládania stolice bude umiestnený po ľavej strane (z pohľadu vodiča) a bude 
obsahovať hlavný vypínač, istiace obvody, základné ovládacie prvky, budiče jednosmerných motorov, 
riadiaci PC a počítač s vizualizačným SW. Monitor LCD 24 bude umiestnený na odklopnom rameni 
z ľavej strany kabiny vodiča. 

 

 
obr. 41, schéma riadiaceho programu [26] 
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16 Pomôcky a prípravky 

16.1 LOCTITE 243 
Loctite 243 zaisťuje závity, matice, skrutky proti samovolnému uvoneniu. je určený pre 

zaistenie a utesnenie závitových spojov, ktoré majú byť demontovatelné bežným ručným náradím. 
Loctite vytvrdne bez prístupu vzduchu v medzere medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje 
uvoľneniu alebo presakovaniu spoja, ktoré je spôsobené vibráciami alebo rázmi. Je zvlášť vhodný pre 
menej aktívne povrchy, ako je koroziivzdorná oceľ alebo pokovované povrchy, tam kde je pri 
opravách nutná demontáž ručným náradím a kde sú súčiastky znečistené olejom. Tixotropný charakter 
zabraňuje jeho stekaniu z miesta nanesenia. Hodí sa pre všetky typy kovových spojovacích častí so 
závitom. [34] 

 
Vlastonosti: 

- Technológia: Akrylát 
- Chemický typ: Dimethakrylát ester 
- Vzhľad (nevytvrdnutý): Modrá kvapalina 
- Fluorescencia: Pozitívna pod UV žiarením 
- Zložky: jednozložkový 
- Viskozita: Stredná, tixotropná 
- Vytvrdenie: Anaerobné 
- Sekundárne vytvrdnutie: Aktivátor 
- Aplikácia: Zaistenie závitov 
- Penosť: Stredná 

 
obr. 42, charakteristika lepidla Loctite 243 [34] 
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Použitie: 
- Pre upevňenie montovatelných válcových častí 
- Použitie zahrňuje upevňovanie valivých ložisiek alebo olejom napustených vložiek do púzdier 
- Teplotný rozsah až do +150°C 
- Povolovací moment pre skrutky M10 – 20 Nm 
- Funkčná pevnosť pri 22°C za 2 hodiny 
- Rozmer závitu až do M36 
 

16.2 Skrutky so 6-hrannou hlavou 
Skrutky so 6-hrannou hlavou so závitom ku hlave sú vyrábané z austenitickej ocele A4 (X2 Cr Ni Mo 
1712) číslo materiálu 1.4404 [36]. 
Mechanické vlastnosti skrutky ČSN 01 1103, A4: 
Pevnosť v ťahu Rm = 800 MPa 
0,2 % hranica rozťažnosti Rp0,2 = 600 MPa 
Pevnostné označenie skrutiek odpovedá označeniu 8.8 
 
Uťahovacie momenty: 
skrutka M10  39 Nm 
skrutka M20 316 Nm 

 
Skrutky so 6-hrannou hlavou so závitom ku hlave som zvolil od firmy WURTH. 
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17 Záver 
Moju diplomovú prácu som riešil na základe všetkých mne dostupných informácií a mojich znalostí. 
V práci som sa snažil vyriešiť problematiku zariadenia pre výstupnu kontrolu traktora. Výstupnú 
kontrolu z pohľadu na konštrukciu a hardware-ovu výbavu celej skúšobne. 

Pri riešení diplomovej práce som narazil na niekoľko problémov. Prvým problém, ktorý nastal 
vyplýval zo zadania diplomovej práce. Navrhnúť skúšobný stand, ktorý bude pracovať do rýchlosti     
50 km/h. Konštrukcia a hardware-ová výbava standu nie je neriešiteľným problémom, ale náročnosť 
na celú skúšobňu je značný. Moje riešenie spracovať zadanie do rýchlosti 15 km/h tieto nároky na 
skúšobňu znižuje. Druhou výhodou je, že materiál a funkčné prvky použité na skúšobný stand si 
nevyžadujú tak vysoké nároky a celé riešenie sa cenovo posúva do úplne inej kategórie. Zaistenie 
bezpečnosti celého standu nieje tak vysoké. Toto riešenie navyše svojou funkčnosťou spĺňa hlavné 
požiadavky kontroly. 

V druhom kroku pri riešení zadania som navrhol, spočítal a pevnostne overil valec skúšobného 
standu. Z výsledkov pevnostnej analýzi vyplýva, že moje konštrukčné riešenie vyhovuje. Následne 
nato som vypočítal a navrhol ďaľšie časti skúšobného standu. Zhodnotením výsledkov dosiahnutých 
výpočtami je, že skúšobný stand dosahuje parametrov, ktoré boli stanovené a po konštrukčnej stránke 
splňuje požadovanú bezpečnosť. 

Pri návrhu a pevnostnej kontrole nosnej konštrukcie som zohľadnil všetky možné riziká. 
Z výsledkov pevnostnej analýzi vyplýva, že nosná konštrukcia vyhovuje a dané zaťaženie je schopná 
vydržať. 

Textovú a výpočtovú správu som doplnil o výkresovú dokumentáciu nosnej konštrukcie a 
vybraných častí a o prílohu s obrázkami 3D modelu celého skúšobného standu. 
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Zoznam použitých skratiek: 
 
a [mm] - vzdialenosť od ťažiska tj po osu prednej nápravy 
A [mm] - šírka ložiskovej jednotky 
a1 [mm] - rozteč medzi valcami skúšobne – prvotný návrh 
a2 [mm] - rozteč medzi valcami skúšobne - vypočítaný 
b [mm] - vzdialenosť od ťažiska tj po osu zadnej nápravy 
bdraz [mm] - šírka rovnobokého drážkovania 
bf [mm] - šírka predného traktorového kolesa pre 4WD 
bmax [mm] - šírka traktora maximálna 
bmin [mm] - šírka traktora minimálna 
bmin-roz [mm] - minimálna vzdialenosť medzi zadnými kolesami 
br [mm] - šírka zadného traktorového kolesa 
C [kN] - dynamická únosnosť ložiska 
C1,2 [mm] - osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice prednej nápravy 
C3,4 [mm] - osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice zadnej nápray 
Co [kN] - statická únosnosť ložiska 
CR1,2 [mm] - vypočítaná osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice front 
CR3,4 [mm] - vypočítaná osová vzdialenosť hnacej a hnanej remenice rear 
da [mm] - priemer ložiska 
ddraz [mm] - stanovený premer hriadeľa rovnobokého drážkovania 
Ddraz [mm] - priemer náboja rovnobokého drážkovania 
dp36 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnacej remenice 
dp64 [mm] - priemer roztečnej kružnice hnanej remenice 
Ds [mm] - stredný priemer rovnobokého drážkovania 
dval [mm] - priemer uloženia valca 
Dval [mm] - priemer behúňa 
f [mm2/mm] - účinná plocha boku drážky dĺžky jeden milimeter - drážkovanie 
F1 [N] - obvodová sila na stredný priemer rovnobokého drážkovania 
F3,4 [N] - zaťaženie od zadného kolesa traktora 
F3,4R [N] - výsledná sila pôsobiaca na jeden valec od zadného koesa 
F3,4Rx [N] - x-ová zložka sily F3,4R 
F3,4Ry [N] - y-ová zložka sily F3,4R 
fa [-] - faktor zemepisnej výšky 
fadh [-] - adhézny súčiniteľ medzi kolesom traktora a povrchom valca 
Fbrzd3,4 [N] - brzdná sila na obvode traktorového kolesa 650/65/R42 
fdraz [mm] - zrazenie boku drážky – rovnoboké drážkovanie 
FDreť [N] - maximálna sila potrebná k pretrhnutiu reťaze  
ff [-] - faktor prídavného chladenia 
Ff [N] - sila na podložku od prednej nápravy 
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Ffkon [N] - tiažová sila prednej konštrukcie 
fGa [-] - bezpečnostný koeficient uvádzaný katalógom firmy TESPO 
Fh [N] - výsledná hnacia sila na obvode kolesa – teória 
Fh1, Fh2, Fhn [N] - hnacia sila na jednotlivých kolesách traktora 
fi [-] - prevodový faktor 
fm [-] - faktor polohy prevodovky 
fn [-] - vstupný rýchlostný faktor 
fp [-] - teplotný faktor 
Fr [N] - sila na podložku od zadnej nápravy 
Freť [N] - sila na obvode reťazového kolesa 
front [%] - podiel hmotnosti prednej nápravy  ku celkovej hmotnosti 
fs [-] - faktor zaťaženia 
Fs [-] - servisný faktor 
Ft [N] - sila k prekonaniu valivého odporu pri valení prednej konštrukcie 
Ftj [N] - silové zaťaženie traktora  
Fť1,2 [N] - ťahová sila na prednej náprave 
Fť3,4 [N] - ťahová sila na zadnej náprave 
Fťtj [N] - ťažná sila traktora 
fv [-] - faktor počtu rozbehov za jednú hodinu pri strednom namáhaní 
fz [-] - zaťažovací faktor 
g [m/s2] - tiažové zrýchlenie - konštanta 
h1 [mm] - výška traktora 
H [mm] - výška ložiskovej jednotky 
H1 [mm] - osová výška ložiskovej jednotky 
i1,2 [-] - prevodový pomer medzi motorom a valcom skúšobne predná náprava 
i1,2P [-] - prevodový pomer prevodovky RXP2 808 - 9,22 
i1,2R [mm] - prevodový pomer remeňového prevodu 

i3,4 [-] - prevodový pomer medzi motorom a valcom skúšobne zadná náprava 
i3,4P [-] - prevodový pomer prevodovky RXP2 812 – 8,91 
i3,4R [-] - prevodový pomer remeňového prevodu 
J, J1 [mm] - rozteč skrutiek pre uchytenie ložiskovej jednotky 
kk [-] - bezpečnostný faktor 
kr [-] - súčiniteľ vrubu – namáhanie na ohyb 
l [mm] - prejdená dráha s deformáciu pneumatiky – teória 
L [mm] - dĺžka ložiskovej jednotky 
L1 [hod] - životnosť ložiskovej jednotky v hodinách 
Lrem1,2 [mm] - dĺžka remeňa prednej nápravy 
Lrem3,4 [mm] - dĺžka remeňa zadnej nápravy 
lkv [mm] - vzdialenosť od stredu kolesa 650/65/R42 do stredu valca 
lo [mm] - prejdená dráha bez deformácie pneumatiky - teória 
lmax [mm] - maximálna dĺžka traktora  
lreť [mm] - dĺžka reťaze, prvotný výpočet 
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Lreť [mm] - výsledná dĺžka reťaze 
lvrub [mm] - rameno ohybového momentu 
m [kg] - hmotnosť ložiskovej jednotky 
m1m [kg] - hmotnosť jedného metra reťaze 
Madh40 [Nm] - adhézny moment prednej nápravy 
Madh60 [Nm] - adhézny moment zadnej nápravy 
mf [kg] - hmotnosť prednej nápravy 
Mk1,2 [Nm] - maximálny prenesený moment na jedno predné koleso traktora 
Mk3,4 [Nm] - maximálny prenesený moment na jedno zadné koleso traktora 
Mk188 [Nm] - maximálny moment motora 1GG6 188 
Mk208 [Nm] - maximálny moment motora 1GG6 208 
Mkvalec1,2 [Nm] - maximálny moment na valci prednej nápravy pri prevode i1,2 
Mkvalec3,4 [Nm] - maximálny moment na valci zadnej nápravy pri prevode i3,4 
mmax [kg] - maximálna zaťažitelná hmotnosť 
Mo [Nmm] - ohybový moment 
mr [kg] - hmotnosť zadnej nápravy 
mreť [kg] - hmotnosť celej reťaze 
mtj [kg] - hmotnosť traktora - Maxterra 
mval [kg] - hmotnosť valca skúšobne 
n [ot/s] - otáčky preklzujúceho kolesa - teória 
n1max [ot/s] - maximálne otáčky prevodovky RXP2 812 – 8,91 
n2max [ot/s] - maximálne otáčky prevodovky RXP2 808 – 9,22 
n188max [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 188 
n188min [ot/s] - minimálne otáčky motora 1GG6 188 
n208max [ot/s] - maximálne otáčky motora 1GG6 208 
n208min [ot/s] - minimálne otáčky motora 1GG6 208 
n808 [ot/s] - otáčky na výstupe z prevodovky RXP2 808 - 9,22 
n812 [ot/s] - otáčky na výstupe z prevodovky RXP2 812 – 8,91 
nlož [ot/s] - maximálne otáčky ložiska 
no [ot/s] - otáčky nepreklzujúceho kolesa - teória 
nrem [-] - počet drážok hacej remenice 
Nrem [-] - počet drážok hnanej remenice 
nvalca0,4 [ot/s] - otáčky valca stolice pri rýchlosti 0,4 km/h 
nvalca15 [ot/s] - otáčky valca stolice pri rýchlosti 15 km/h 
nvalec1,2 [ot/s] - maximálne otáčky valca pri prevodovom stupni i1,2 
nvalec3,4 [ot/s] - maximálne otáčky valca pri prevodovom stupni i3,4 
p [mm] - rozteč zubov reťazového kolesa 
P1,2 [kW] - maximálny prenesený výkon na jedno predné koleso 
P1,2R [kW] - požadovaný výkon, ktorý musí byť prenesený remeňovým prevodom 
P3,4 [kW] - maximálny prenesený výkon na jedno zadné koleso 
P3,4R [kW] - požadovaný výkon pre remeňový prevod 
P40 [kW] - výkon traktora na prednej náprave 
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P60 [kW] - výkon traktora na zadnej náprave 
pD [MPa] - dovolené napätie pre rovnoboké drážkovanie 
Pe [kW] - efektívny výkon motora traktora Z 17841 
Pkat [kW] - prenesený výkon pri šírke remeňa 40 mm a 300 ot/min 
PN1,2 [kW] - požadovaný nominálny výkon prednej prevodovky 
PN3,4 [kW] - požadovaný nominálny výkon prevodovky 
PtN [kW] - maximálny možný výkon k samovoľnému uchladeniu prevodovky 
Ptrak [kW] - výkon traktora na konci prevodovky 
R [MPa] - medz klzu materiálu 
rear [%] - podiel hmotnosti zadnej nápravy ku celkovej hmotnosti 
rdraz [mm] - polomer zaoblenia päty drážky – rovnoboké drážkovanie 
rf [mm] - polomer predného traktorového kolesa pre 4WD 
rozchmax [mm] - maximálny rozchod pneumatík 
rozchmin [mm] - minimálny rozchod pneumatík 
rozvmax [mm] - maximálny rozvor traktora 
rozvmin [mm] - minimálny rozvor traktora 
rr [mm] - polomer zadného traktorového kolesa 
rreť [mm] - polomer roztečovej kružnice reťazového kolesa 
rrol [mm] - polomer rolny 
rvalca [mm] - polomer valca skúšobného stanoviska 
rvrub [mm] - polomer zaoblenia 
s [m] - dráha 
Sf [-] - servisný faktor 
v0,4 [km/h] - rýchlosť pojazdu 0,4 km/h 
v15 [km/h] - rýchlosť pojazdu 15 km/h 
v40 [km/h] - rýchlosť pojazdu 40 km/h 
v50 [km/h] - rýchlosť pojazdu 50 km/h 
vvalca1,2 [km/h] - maximálna rýchlosť valca prednej nápravy pri prevode i1,2 
vvalca3,4 [km/h] - maximálna rýchlosť valca zadnej nápravy pri prevode i3,4 
Wo [mm3] - prierezový modul v ohybe 
wb [-] - koeficient šírky remeňa 
x [-] - počet článkov reťaze 
zdraz [-] - počet zubov rovnobokého drážkovania 
α [rad] - uhol zvierajúci os stredov valcov a os stredu kolesa so stredom valca 
β1,2 [rad] - uhol opásania hnacej remenice prednej nápravy 
β3,4 [rad] - uhol opásania hnacej remenice zadnej nápravy 
δ [-] - preklz traktorového kolesa na valci skúšobne 
σ [MPa] - skutočné napätie v mieste vrubu 
σD [MPa] - dovolené napätie v materiáli 
σM [MPa] - napätie v materiáli 
ηc [-] - účinnosť celková 
ηprev [-] - účinnosť prevodovky 
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ηroz [-] - účinnosť rozvodovky 
ξ [m] - rameno valivého odporu 
π [-] - Ludolfova konštanta 
φ [-] - uhol pootočenia traktorového kolesa 
ωvalca15 [rad/s] - uhlova rýchlosť valca stolice pri rýchlosti 15 km/h 
ωvalca0,4 [rad/s] - uhlova rýchlosť valca stolice pri rýchlosti 0,4 km/h 
ωvalec1,2 [rad/s] - maximálna uhlova rýchlosť valca pri prevodovom pomere i1,2 

ωvalec3,4 [rad/s] - maximálna uhlova rýchlosť valca pri i3,4 
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Prílohy: 
príloha č. 1, poloha ťažiska traktra Maxterra 
príloha č. 2, model zadnej nápravy 
príloha č. 3, model prednej nápravy 
príloha č. 4, model traktroa na skúšobnej stolici 1 
príloha č. 5, model traktroa na skúšobnej stolici 2 
príloha č. 6, model traktroa na skúšobnej stolici 3 
príloha č. 7, model skúšobného standu 
príloha č. 8, modely jednotlivých funkčných častí skúšobného standu 
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príloha č. 1, poloha ťažiska traktora Maxterra 
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príloha č. 2, model zadnej nápravy 
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príloha č. 3, model prednej nápravy 
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príloha č. 4, model traktroa na skúšobnej stolici 1 
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príloha č. 5, model traktora na skúšobnej stolici 2 

 
Príloha č. 6, model traktora na skúšobnej stolici 3 
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Príloha č. 7, model skúšobného standu 

 
príloha č. 8, modely jednotlivých funkčných častí skúšobného standu 


