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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem prvku labyrintového těsnění pro 

tramvajovou převodovku. Prvek má vytvářet co nejúčinnější těsnění na co nejmenším 

prostoru. Práce obsahuje rešeršní část zabývající se možnostmi hřídelového těsnění a 

použitelnou technologii 3D tisku. V druhé části je rozebrána analýza současného řešení 

těsnění tramvajové převodovky. Konstrukční část se zabývá návrhem nejvhodnějšího 

materiálu a tvaru, pro vytvoření největšího odporu proti vniknutí nečistot do převodovky. 

Výsledkem práce je model připravený pro 3D tisk a následné aplikování pro zkoušku 

v provozních podmínkách. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
3D tisk, bezkontaktní hřídelové těsnění, aditivní technologie, kolejová převodovka 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This bachelor's thesis deals with the design of a labyrinth seal element for a tram gearbox. 

The element should create the most effective seal in the smallest possible space. The work 

contains a research part dealing with the possibilities of shaft sealing and applicable 3D 

printing technology. The second part deals with the analysis of the current solution of tram 

gearbox seals. The construction part deals with the design of the most suitable material and 

shape to create the greatest resistance, against the ingress of dirt into the gearbox. The result 

of the work is a model ready for 3D printing and subsequent application, for testing in 

operating conditions. 
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1 ÚVOD 

Tato práce se zabývá návrhem prvku jako součásti bezkontaktního (labyrintového) těsnění 

na výstupu kolejové převodovky pro vytvoření maximálního odporu proti vnějším vlivům. 

Prvek by měl zajišťovat výhodu bezkontaktního těsnění (neomezenou životnost) a nadále by 

měl být vyroben z materiálu odolávajícímu extrémním podmínkám, ve kterých převodová 

skříň pracuje. Výroba této součásti má směřovat k výrobě pomocí aditivních technologií, to 

znamená k výrobě pomocí 3D tisku. 

Důvodem řešení této práce je zabránění vstupu nečistot do převodové skříně, která poté není 

schopna nadále pracovat. Návrh prvku se opírá o rešerši možností 3D tisku, vhodnosti druhu 

materiálu pro danou problematiku a možnost způsobu vytváření těsnících principů 

bezdotykového těsnění. Samotná konstrukce je postavena z jich známých tvarů 

labyrintových prvků, které se používají v praxi.  

Cílem je vytvořit návrh prvku, který nejen zajistí neprostupnost vnějších nečistot do kolejové 

převodovky, ale také bude mít neomezenou životnost, a to s využitím aditivních technologií. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Hřídelové těsnění převodovek 

Hřídelová těsnění jsou určena k utěsnění mezery mezi rotující částí převodovky (rotorem) a 

nepohyblivou částí převodovky (statorem). Jejich úkolem je zabránit průniku nečistot do 

převodové skříně, zadržet mazivo v převodové skříni, oddělit dvě různá, nebo stejná média, 

utěsnit převodovou skříň při působení tlaku a zajistit tak ochranu vnitřní části převodovky. 

Tyto požadavky vyžadují těsnění po celou dobu realizace projektu, a to i když je těsnění 

vystaveno neustálému otěru. Pokud chceme dosáhnout při těsnění maximální účinnosti, musí 

být mezi pohyblivou a nepohyblivou částí těsnění minimální, nejlépe nulové tření. Těsnění 

musejí vykazovat malé opotřebení, a to i za nepříznivých podmínek během provozu. [1] 

S ohledem na náročné prostředí, ve kterém pracují převodovky vyrobené ve firmě Wikov 

MGI, je těsnění převodovek jedním ze základních konstrukčních požadavků, kterými se 

musí konstruktér převodovky zabývat.  

Pro díly točivých strojů jsou hřídelová těsnění vyráběna v mnoha různých konstrukčních 

provedení a mnoha materiálů. Charakteristika materiálové kombinace těsnění se navrhuje 

tak, aby dokázala co možná nejvíce vyhovět kritériím konstruktéra. Mezi základní typy 

dynamického těsnění se řadí těsnění kontaktní a těsnění bezkontaktní. Hřídelové těsnění má 

za úkol ochránit vnitřní část převodovky, včetně ložisek, které umožnují hřídeli rotační 

pohyb. Jejich zanesením nečistotami z vnější by mohlo dojít k znehodnocení celé 

převodovky.[1] 

2.2 Hřídelové těsnění kontaktní 

Jednou z možností těsnění je těsnění kontaktní, které je založeno na kontaktu dvou 

komponent, a to statoru (statická část) a rotoru (rotující část). Tento typ hřídelového těsnění 

má zprvu vysokou účinnost, avšak vlivem tření v místě těsnění mezi rotorem a těsnícím 

prvkem dochází k opotřebení těsnícího materiálu. V důsledku toho se nakonec opotřebí v 

místě kontaktu a těsnící součást se stane neúčinnou. Jeho krátká a nepředvídatelná životnost 

ho činí nevhodným pro utěsnění průmyslových rotačních zařízení. Tento typ těsnění je 

důležité v pravidelných intervalech měnit, aby byl zajištěný bezproblémový chod 

převodovky. [1] 
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2.2.1 Hřídelové těsnící kroužky (GUFERA) 

Mezi základní hřídelová těsnění patří hřídelové těsnící kroužky (HTK), které slouží 

k utěsnění pohyblivých částí strojních dílů, které jsou naplněné různými druhy olejů, tuků, 

nebo jinými kapalnými látkami. Hřídelové těsnící kroužky jsou dotykové těsnící prvky 

zajišťující utěsnění rotačních součástí, jako jsou hřídele a další strojní součásti. Svojí funkcí 

způsobují oddělení dvou prostředí, ať už stejného, nebo rozdílného, avšak s kritériem na 

malý tlakový spád. Stupeň utěsnění pak závisí na provozních podmínkách těsněné součásti 

a požadavcích na jeho životnost. Základní části hřídelového těsnícího kroužku (HTK) jsou 

složeny zpravidla výstužným kovovým kroužkem, pryžovými částmi a tažnou pružinou. 

V některých případech je možno provést konstrukci i bez kovového výstužného kroužku 

nebo pružiny. [2] 

 

Obr. 2-1 Základní provedení konstrukce hřídelového kroužku (HTK) [2] 

2.2.1.1 Princip těsnosti HTK 

HTK slouží k zajištění dvojí těsnosti – statickou těsnost v uložení kroužku v součásti a 

dynamickou těsnost v místě kontaktu mezi těsnícím břitem a hřídelí.  

Statická těsnost – je zajištěna pomocí uložení s přesahem vnějšího průměru HTK oproti 

průměru úložného otvoru. Tento přesah zajišťuje těsnost a fixaci kroužku.  
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Dynamická těsnost – je vytvořena v místě vzniklé spáry, mezi hřídelem a břitem těsnícího 

prvku. Spočívá ve vytvoření spáry (menisku) v místě mezi těsnícím břitem a těsněnou 

součásti. V místě dotyku těsnících ploch vzniká v důsledku radiálního zatížení tlak, který 

v době klidu vytváří v místě mezi těsnícími plochami těsné uložení. Pro eliminování třecích 

ztrát a zvýšení životnosti těsnění je zapotřebí, aby při otáčení hřídele mezi těsnícími 

plochami vznikl mazací film. Princip vzniku mazacího filmu souvisí s hydrodynamickými 

ději, které probíhají mezi těsnícími plochami při jejich vzájemném pohybu. Mazací film 

mezi těsněnými plochami chceme udržovat, a to pomocí mechanismu, který závisí na 

hlavních faktorech a parametrech těsněného uzlu, a to zejména s [2]: 

• radiálním zatížením těsnícího břitu a jeho stabilitou v průběhu životnosti 

HTK 

• obvodovou rychlostí hřídele, jeho dynamickým chováním, smyslem otáčení 

a způsobem konečného opracování hřídele 

• fyzikálními vlastnosti těsněné kapaliny, jejím chemickým a tepelným 

působením zejména na pryžové části těsnění, včetně její čistoty a tlaku  

 

Obr. 2-2 (a) Dynamická a statická těsnost; (b) Tvar tenkého mazacího filmu [2] 

 

2.2.1.2 Obvodová rychlost hřídele 

Obvodová rychlost hřídele odpovídá kluzné rychlosti vzájemného pohybu mezi těsnícím 

břitem a hřídelí. Z důvodu tření mezi těmito součástmi vzniká teplo, které, pokud není 

odvedeno, zvyšuje teplotu v místě třecích ploch. Stejný účinek má i obvodová rychlost. 

Vznikem této teploty je použitelnost pryže omezená. [2] 
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Obr. 2-3 Graf vymezující použitelnost těsnění v závislosti na obvodové rychlosti [2] 

 

2.2.1.3 Úchylka obvodového házení 

Při rotaci hřídele během provozu vzniká v místě mezi těsnícími plochami vlivem 

dynamických dějů mazací film. Obvodové házení se ve značné míře podílí na dynamických 

dějích. Samotný vznik spočívá v geometrické nepřesností, vůlemi v ložiskách a v důsledku 

působení dynamických sil na hřídel od jiných mechanismů. [2] 

 

2.2.1.4 Úchylka souososti hřídele a úložné díry 

Tato úchylka vzniká geometrickou nepřesností hřídele, nepřesným uložením hřídele a úložné 

díry. Nepřesnost má za důsledek ovlivnění radiálního rozložení zatížení těsnícího břitu po 

obvodu hřídele, což bývá příčinou místního opotřebení břitu a vzniku netěsnosti. [2]  
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2.2.2 V-kroužky 

Dalším způsobem kontaktního těsnění mohou být V-kroužky, což jsou celopryžová axiální 

těsnění rotačních hřídelů a ložisek. V-kroužek lze aplikovat samostatně jako ochranu ložiska 

proti nečistotám. Často se také používají jako dodatečná těsnění chránící hlavní těsnění při 

extrémních podmínkách ve velmi znečištěném prostředí. Díky menšímu vnitřnímu průměru 

kroužku, než je průměr hřídele zde vznikne uložení s přesahem. Těsnící břit kroužku chrání 

těsněnou část před vnikem nečistot, ostřikovanou vodou z venčí a zabraňuje úniku mazacího 

tuku, nebo oleje. Nalisovaný V-kroužek rotuje společně s hřídelí, přičemž těsnící břit klouže 

po protilehlé ploše, která je vůči hřídeli svislá. Takovou stykovou plochou může být čelo 

ložiska, kroužek, výlisek, ložiskové těleso anebo dokonce ocelové pouzdro hřídelového 

těsnícího kroužku. Ve zvláštních případech je možné použít kroužky jako statické těsnění 

nepohyblivých části. [3,4] 

Obr. 2-4 (a) Namontování V-kroužku na hřídeli; (b) V-kroužky jsou uloženy na hřídeli s přesahem, otáčejí se s 

ní a působí jako odstřikovací kroužky; (c) Tolerují určité úhlové naklopení hřídele vůči stykové 

ploše; (d) Zajišťují spolehlivé utěsnění i v případě, že hřídel je nekruhová nebo se otáčí výstředně; 

[1] 

2.2.2.1 Funkce V-kroužku 

Tento druh těsnění je vhodný pro aplikace mazané plastickým mazivem a olejem. Má-li 

kroužek sloužit k ochránění vnitřní části stroje, měl by být umístění na vnější straně víka 

nebo stěny tělesa. Tímto stylem bude zamezeno vniknutí prachu, odstřikující vodě a dalších 

nečistot (obr.2-6 a). Jelikož se jedná o těsnění s kontaktní plochou (břitem), může po delší 

době v provozu kroužek ztrácí svoji těsnost vlivem opotřebení břitu v místě kontaktu. 

Rovněž se kroužek dá použít jako ventil plastického maziva v případech, kde může plastické 

mazivo uniknout mezi stykovou plochou a těsnícím břitem (obr.2-6 b). Pro použití V-

kroužku zadržujícího únik oleje by měl být kroužek vždy zajištěn v axiálním směru na 

hřídeli na straně maziva. Jestliže je nutné chránit břit a stykovou plochu těsnění proti 



 

19 

 nečistotám a korozi, mohou být použity ke zvýšení účinnosti labyrintových těsnění (obr.2-

6 c). [1]  

  

 

 

 

 

 

 

                  a                                                  b                                              c                                                            

  Obr. 2-5  (a) V-kroužek používaný pro zabránění průniku nečistot; (b) V-kroužek používaný, jako ventil 

plastického maziva; (c) V-kroužek používaný v labyrintovém těsnění [1] 

2.2.2.2 Montáž V-kroužku 

Jedna z předních vlastností tohoto typu těsnění je, že při montáži mohou být roztaženy a 

v závislosti na velikosti je lze přetáhnout i přes jiné díly, např. příruby, klady, nebo tělesa, 

což je velice užitečná vlastnost především při výměně těsnění. [1] 

 

Obr. 2-6 Montáž V-kroužku [1] 
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2.2.3 Kazetová těsnění 

Kazetové těsnění patří mezi těsnění, které jsou kompaktní, zcela uzavřená s ucelenou těsnící 

soustavou. Plní funkci radiálního těsnění, včetně ochrany těsněné části proti vniknutí 

vnějších nečistot a úniku maziva. Tato těsnění byla vyvinuta na základě zvyšujících se 

požadavků na těsnící prvky, jako jsou životnost, vysoká funkční spolehlivost, ohleduplnost 

k životnímu prostředí, jednoduchou manipulací montáž a celkovou hospodárností těsnících 

systémů. Primárně se tato těsnění používají pro těsnění náprav (jako těsnění pastorku), 

nábojů kol velice namáhaných dopravních prostředků a průmyslových převodovek. Těsnící 

těleso s robustním těsnícím břitem je nalisováno na hřídel, zatímco se vnější díl kazety otáčí 

společně s nábojem kola. Tímto způsobem zde zůstává přítlačná síla těsnícího břitu stejná 

bez závislosti na otáčkách kola. Těsnění je složeno ze dvou pružně zavěšených břitů, které 

spolehlivě chrání proti vniku nečistot a vody. Kovové těleso je složeno z jednoho kusu 

zabraňujícího případné netěsnosti průsaku oleje. Tento typ těsnění nepotřebuje žádné další 

konstrukční prvky, jako jsou např. ochranná pouzdra, nebo prachovky. [5,6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-7 Kazetové těsnění Systém 3000 od Firmy Trelleborg [5] 

Tento systém kazetového těsnění od firmy Trelleborg je speciálně konstruovaný pro použití 

u vysoce namáhaných strojů v terénu, jako jsou vodou zatopené kolejiště dolů a lomů. 

Schopnost vydržet excentricitu, přetlak, nebo neseřízení osy kola je stejná jako u radiálních 

hřídelových těsnění. Při těsnění ve velice znečištěných prostředích, zejména při těsnění vody 

znečištěné bahnem, vykazuje tento typ těsnění více než dvojnásobnou životnost těsnícího 

systému. [5] 
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2.2.3.1 Využití kazetového těsnění v praxi  

Jak z předchozí kapitoly vyplívá, kazetové těsnění se používá hlavně u velice namáhaných 

dopravních prostředků a průmyslových převodovek. Jednou takovou aplikací může být 

kazetové těsnění pro ochranu ložiska u průmyslových strojů (traktory, zemědělské stroje, 

stavební vybavení, lesnické zařízení, terénní nákladní automobily). Zemědělské stroje 

pracují často v nepříjemných podmínkách a potřebují tudíž těsnění odolávající vniku bláta, 

vodě a dalším nečistotám zvenčí. Použitím standartního typu hřídelového těsnění v podobě 

V-kroužků, nebo HTK, nedosáhneme zdaleka takové životnosti a funkční spolehlivosti 

těsnění jako u kazetového těsnění. [23,1] 

Výhody: 

• Vysoká funkční spolehlivost 

• Dlouhá provozní životnost 

• Snadná montáž a demontáž 

Obr. 

2-8 

Kazetové těsnění nápravy traktoru, pro ochranu ložiska [23] 

 

Obr. 2-9 Kazetové těsnění traktoru od firmy Freudenberg, po 4000 hod. v provozu [23] 
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Speciálně vyvinutá kazetová těsnění pro aplikaci v drsném prostředí a náročných 

podmínkách vytvořila firma SKF. Jedná se o kazetové těsnění Mudblock. Primárně jsou tato 

těsnění určena pro aplikaci mazané olejem. Životnost těchto ložisek v nejvíce znečištěném 

provozu byla až o 50 % vyšší a vykazovala až o 20 % méně tření než běžná kazetová těsnění. 

Jedná se o vícenásobné břitové, kazetové těsnění. Tento druh těsnění dokáže spolehlivě 

zadržet olej v těsněné části a robustně jej ochránit před vnikem pevných a kapalných 

kontaminantů. [1] 

 

Obr. 2-10 Kazetové těsnění Mudblock MUD11, od firmy SKF [1]  
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2.3 Hřídelové těsnění bezkontaktní 

Další z možností těsnění je těsnění bezkontaktní. Je to těsnění dvoudílné dynamické, 

založeno na bezkontaktním uložení rotující části (rotoru), který je součástí hřídele a 

stacionární částí (statoru), takže nedochází ke styku těsnících součástí. Mezi statorem a 

rotorem je v mnoha případech mezera pouze 0,08 mm. Díky nulovému tření zde nevzniká 

žádný ohřev těsnící součásti a nedochází k opotřebení otěrem. Těsnost tohoto způsobu 

těsnění je dána mezerou mezi součástmi, která by z důvodu vniknutí nežádoucích prvků 

měla být co nejmenší. Tudíž může být montáž oproti těsnění kontaktnímu o poznání 

náročnější. [3,7] 

2.3.1 Štěrbinové těsnění 

Jedná se o nejjednodušší konstrukci pro vytvoření malé spáry (štěrbiny) mezi rotorem a 

statorem. Díky této konstrukci kapalina nebo plyn ztrácí svou energii třením o plochy 

štěrbiny. Pokud chceme zvýšit účinnost tohoto těsnění, dosáhneme tak střídáním větších a 

menších mezer v konstrukci těsnění, čímž protékající kapalina nebo plyn musí měnit svou 

rychlost. Takto dochází ve vytvořených štěrbinách k víření a následným ztrátám energie 

dané kapaliny nebo plynu. Nejvhodnější aplikace tohoto těsnění je v suchém a bezprašném 

prostředí. Pro aplikaci, kdy chceme, aby štěrbina odváděla mazivo zpět do převodovky, do 

těsnící části se vyhotoví spirála o dané délce (obr.2-10). Je zde ovšem omezení na směr 

otáčení hřídele, který se v tomto případě může otáčet pouze jedním směrem.  [1,8] 

Obr. 2-11  (a) Štěrbinové těsnění; (b) Štěrbinové těsnění s drážkami; (c) Štěrbinové těsnění se spirálními 

drážkami [1] 
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2.3.2 Labyrintové těsnění 

Mezi nejrozšířenější druh bezkontaktního těsnění se řadí labyrintové těsnění, principově 

velice podobné štěrbinovému těsnění, ale má podstatně větší účinnost těsnění. Labyrintová 

těsnění jsou založena na principu vytváření cesty s náhlými změny průměru a ve tvaru 

„bludiště“. Průchody těsnění mohou být orientovány axiálně, nebo radiálně v závislosti na 

typu pouzdra (rozdělené, nebo nerozdělené), montážních postupech a dostupném prostoru. 

Tento na výrobu a návrh složitý systém zabraňuje vniku nežádoucích prvků na ložisko, proto 

jsou obvykle stavěna jako první bariérou pro ochranu ložiska. Tato těsnění obecně nefungují 

dobře při nízkých provozních rychlostech. Proto se často využívají ve vysokorychlostních a 

vysokoteplotních aplikacích. Rotující radiální plochy zde vytváří odstředivou sílu, díky které 

zamezují průniku kapaliny, nebo pevných látek skrze labyrint. [10,11,13] 

Hlavní výhody labyrintového těsnění:  

• Snížení tření  

• Udržení nízké provozní teploty 

• Dlouhá životnost 

• Práce při vysokých rychlostech 

 

Obr. 2-12 Labyrintové těsnění [11] 

2.3.2.1 Charakteristika těsnění 

Tento druh těsnění vytváří zúženou cestu mezi ložiskem a vnějším prostředím. Spolu s další 

řadou rotujících ploch zde dochází k separaci tekutin, které jsou odváděny odtokovými 

kanálky vytvořených ve spodní části labyrintových vík. Problém tohoto typu těsnění je, že 

je primárně určeno k dynamické těsnosti kapaliny. Pokud je hřídel nehybná, není funkce 

těsnosti k dispozici, což může být velkým problémem. Některé druhy labyrintu jsou 

doplněny O-kroužky (Obr. 2-14). Tyto kroužky poskytují ochranu při statické poloze stroje.  
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Když dojde k roztočení hřídele, kroužky se vlivem odstředivé síly roztáhnou a vytvoří tak 

dynamické labyrintové těsnění. Tento druh těsnění pomocí O-kroužků dosahuje vynikající 

minimální opotřebení i po desítkách tisíc hodin v provozu. Při vyšších rychlostech vzniká 

v prostorách labyrintu vzduchová bariéra vytlačující nečisty, stejně jako odstředivá síla. 

[9,13] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-13 Charakteristický tok výrů skrze labyrintové těsnění [9] 

2.3.2.2 Zafukované labyrinty 

Specifickou oblast labyrintového těsnění tvoří zafukované labyrinty. Do otvoru v segmentu 

labyrintu se přivede vzduch pod tlakem mezi drážky v labyrintu, který doputuje až k rotující 

hřídeli, a tak přeruší tok oleje po hřídeli. Určitá část vzduchu odchází do převodovky a drží 

tak mazivo v převodovce, zatímco druhá část vzduchu směřuje ven z převodovky a odvádí 

tak nečistoty z labyrintu. U toho typu těsnění je potřeba počítat s rostoucím tlakem uvnitř 

převodovky, tudíž musíme zvolit adekvátní odvzdušňovací systém. [12]  

2.3.2.3 Materiál  

Labyrintová těsnění se vyrábějí z několika různých druhů materiálu: hliníku, bronzu, 

ocelových nebo plastových materiálů, jako je PTFE. Výběr druhu materiálu je tedy velice 

široký. Z jakého materiálu se bude labyrintové těsnění skládat, je dáno na požadavcích 

zákazníka a prostředí, v jakém bude těsnění pracovat. Jelikož kovové labyrinty jsou 

navrhnuty s větší vůlí mezi statorem a rotorem, vhodnou alternativou je možnost použití 

termoplastů za účelem zlepšení účinnosti. Díky abrazivní povaze termoplastu můžeme 

navrhnout labyrint s menší vůlí, než je tomu u kovového labyrintového těsnění. 

Termoplastický materiál o sebe pak v provozu může třít a nezpůsobí tak poničení rotoru, 

protože je obrušovatelný a má antireflexní vlastnosti. [7,24] 
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2.3.2.4 Těsnění strojů pracujících v náročných podmínkách 

Nezbytnou podmínkou pro funkčnost průmyslových strojů je jejich vhodné mazání a 

ochrana proti průniku nečistot. Na těsnění v náročných podmínkách se proto kladou vysoké 

nároky na funkčnost těsnění. Použitím bezkontaktního těsnění u takovýchto strojů podstatně 

snížíme náklady na použité těsnění.  

S nároky na takovýto druh těsnění se setkáváme například u důlních strojů, které jsou po 

celou dobu svého provozu vystaveny prašnému prostředí. Tyto stroje jsou těsněny 

bezdotykovým izolátorem, který má za úkol ochránit ložisko před znečištěním. Izolátor je 

složen z jednoho kusu statorové části a jednoho kusu rotorové části, které složením tvoří 

labyrintové těsnění bez opotřebitelných dílů. [25] 

 

Obr. 2-14 Bezkontaktní Těsnění firmy INPRO/SEAL, pro důlní převodovky [25] 

Hlavní funkci v tomto druhu těsnění tvoří kroužek VPX (červeně zvýrazněný na Obr.2-15). 

Při roztočení hřídele se kroužek díky odstředivé síle odlepí od statorové části těsnění a 

vytvoří tak bezkontaktní labyrintové těsnění. Při zastavení hřídele se kroužek díky své 

plasticitě vrátí na statorovou část těsnění a vytvoří tak dostatečné těsnění proti úniku oleje 

z převodovky. Za provozu je ochrana proti úniku oleje zajištěna pomocí komory (zeleně 

zobrazené na Obr. 2-15), která má ve své spodní části odpadní kanál pro vracení oleje zpět 

do převodovky. Podobně řešený je i odvod nečistot z labyrintové části těsnění (modře 

zobrazené na Obr. 2-15), které má ve své konstrukci vytvořený odpadní kanál ven 

z labyrintu. [25]  
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2.3.2.5 Takonitová těsnění 

Dalším druhem těsnění pro stroje pracující v nepříznivých podmínkách jsou takonitová 

těsnění. Konstrukce tohoto typu těsnění je složena ze dvou prstenců (jeden stacionární a 

jeden rotující), které vytvářejí velice úzký labyrint. Do rotorové části je nalisován V-

kroužek, který vytváří v místě styku se statorovou částí těsnění proti vniku nečistot do 

těsněné části. Samotný rotující labyrintový kroužek je pak k hřídeli utěsněn za pomoci O-

kroužku. Tento druh těsnění se používá především u dopravníkových kladek pracujících ve 

velice znečištěném prostředí.  [30] 

 

 

 

Obr. 2-15 (a) Pouzdro těsněné pomoci takonitového těsnění; (b) Takonitové těsnění [30] 

Hlavní výhody: 

• Prevence proti vniku vody a nečistot (i za vysokého tlaku) 

• Zvýšená životnost ložiska  

• Snížena potřeba tlaku 

• Vynikající vylučování kontaminantů 
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2.4 Aditivní výroba 

Aditivní výrobou je myšlena technologie vytvářející 3D objekty pomocí vrstvení tenkých 

vrstev materiálu na sebe, např. plastu, kovu, betonu a dalších. Pod aditivní výrobu spadá 

několik druhů technologií. Nejznámější zůstává 3D tisk, v průmyslu se dále setkáme 

s technologiemi rapid prototyping, který se používá především pro označení procesů, kde 

vzniká pouze prototyp, nikoliv finální výrobek, a Direct Digital Manufacturing, používaný 

především pro malosériovou výrobu. Jde o metodu vytváření součásti pomocí vrstvení 

materiálu, nikoliv odebíráním, jak je tomu u různých druhů obrábění. [14,15] 

2.4.1 Metody aditivní technologie 

Technologie aditivní výroby je rozdělena do tří základních skupin podle používané báze 

vstupního materiálu. Nejvíce rozšířený tisk je na bázi 3D tisku pevných částic, dále je pak 

možno využít bázi kapaliny nebo prášku. Všechny tyto metody jsou založené na postupném 

nanášení vrstev materiálu.  [16] 

Tab. 2-1 Možnosti technologie 3D tisku [17] 

Technologie 3D tisku Zkratka Materiál 

Fused Deposition Modeling FMD ABS, vosk, polykarbonát 

Laminated Object Manufacturing LOM Papír s jednostranným pojivem 

Stereolitografie SLA, SL Fotopolymer 

PolyJet Matrix PJM Termopolymer, akrylátový fotopolymer 

Selective Laser Sintering SLS Polyamid, nylon, vosk, kovové prášky 

Direct Metal Laser Sintering DMLS Kovové prášky 

 

V následujících podkapitolách si rozebereme podrobněji technologie 3D tisku, které tisknou 

materiál vhodný pro naši problematiku. 
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2.4.1.1 Selective Laser Sintering – SLS 

Jednou možností vytvoření 3D modelu aditivní technologií je na bázi práškových kovů. Tato 

metoda používá jako výchozí materiál pro tvorbu modelu jemný prášek, který je spékán 

pomocí laserového paprsku. [17] 

Mezi jednu z možností aditivní výroby na bázi prášku je selektivní laserové slinování (SLS) 

fungující na velice jednoduchém principu. Pomocí válce se nanese vrstva kovového prášku 

rovnoměrně po celé platformě. Když se komora dostatečně předehřeje těsně pod teplotu 

tavení prášku, použije se laser k přidání malého množství energie pro roztavení prášku, čímž 

je prášek připečen k předchozí vrstvě. Laserový paprsek slinuje práškový materiál 

v uzavřené komoře, která je někdy s atmosférou inertního plynu, aby se zabránilo oxidaci 

tištěného modelu. Platforma, na které je model umístěn, poté klesne a celý cyklus se opakuje, 

dokud není model zcela zhotoven. Za pomocí této technologie je možno vyrobit konstrukčně 

složité výrobky, často se srovnatelnými, nebo lepšími kvalitami než za použití konvenčních 

výrobních metod. [18]  

Podle nanášeného materiálu se rozlišují metody: 

• Laser Sintering – Metal (kov) 

• Laser Sintering – Plastic (plast) 

• Laser Sintering – Foundry Sand (slévárenský písek) 

• Laser Sintering – Ceramics (keramika) 

 

Obr. 2-16 Princip technologie SLS [19] 
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Výhody: 

Pro tisk touto metodou nejsou za potřebí žádné podpůrné struktury, přičemž se dají 

vytisknout i pohyblivé modely se složitou vnitřní geometrií. Zbylý prášek je z 98 % po tisku 

znovu použitelný. Vytisknutý model je velice mechanicky odolný s hladkým povrchem. 

Plastické materiály jsou až třikrát odolnější než standartní materiály a mají nižší koeficient 

tření. [18] 

 

Nevýhody: 

Stroje pro tisk jsou velice drahé a jejich čištění musí být prováděno při výměně materiálu, 

aby nedošlo ke kontaminaci. Celková doba tisku pro větší objekty je časově náročná. [18] 

 

2.4.1.2 Direct Metal Laser Sintering – DMLS 

Způsob vytváření modelu pomocí řízeného spékání kovu (DMLS) je téměř totožný 

s metodou SLS. Výraznější rozdíl je především ve stylu nanášení vrstev prášku a použitém 

materiálu. Technologie DMLS používá k nanesení vrstvy prášku vyrovnávací rameno. 

Použité materiály pro tento typ výroby jsou výhradně kovové (ocel, slitiny mědi, nerezová 

ocel, titan), proto je síla laseru vyšší než u metody SLS. Při tloušťce nanášení vrstvy se 

pohybujeme v rozmezí mezi 20–150 µm. [18] 

 

Obr. 2-17 Princip technologie DMLS [20] 
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Standartní parametry tisku:  

• Tloušťka vrstvy: 0,02–0,06 mm (závisí na materiálu) 

• Minimální tloušťka stěny: 0,4–1 mm 

• Standartní přesnost: ±0.2 mm/25 mm (se spodním limitem ± 0,2 mm) 

• Maximální rozměr dílu: 250 x 250 x 300 mm 

• Struktura povrchu: Neopracované díly mají obvykle hrubý povrch, ale pomocí úprav 

se daný povrch dá zlepšit.  

2.4.1.3 Stereolitografie – SLA, SL 

Při tomto způsobu 3D tisku je pracovní plocha zcela ponořena do nádoby s tekutým 

fotopolymerem. Nádoba je poté vystavena laserovému paprsku, nebo digitálnímu 

světelnému projektoru. Vytvářením energie se na plošině vrstvu po vrstvě vytváří tisknutý 

model. Po dokončení jedné vrstvy se plošina posune nahoru. Následně se povrch opět zaplaví 

a celý proces se opakuje, než je tisknutá součást zhotovena. Při tištění pryskyřice se dbá na 

zakrytí celé komory při tisku. Důvodem je únik kouřů z pryskyřice. Dále musí být komora 

zcela neprůhledná, aby se zabránilo neplánovanému vytvrzování modelu okolním světlem. 

[18] 

 

Obr. 2-18 Princip Stereolitografie (SLA, SL) [18] 

Model po dokončení tisku je nutno omýt v rozpouštědle, aby byly odstraněny přebytky 

nevytvrzeného materiálu. Následně pak musí být model přemístěn pod ultrazvukovou 

lampu, kde dojde k jeho finálnímu vytvrzení. Finální součást je vytisknuta se velikou 

přesností v řádech mikronů. Výhodou je především tisk dílů se složitou geometrií, které 

nejdou vytvořit pomocí konvenčního obrábění. Nevýhodou se stává časová náročnost tisku, 

která u tisku větších součástí může trvat až několik dnů. [18]  
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2.4.2 Používané materiály  

Možnosti tisku z materiálů, které jsou v dnešní době, dostupné je obrovské množství. Proto 

se v této kapitole budeme zajívat hlavně o materiály vhodné pro aplikace k naší 

problematice. V první řadě se tedy bude jednat o materiály kovové, materiály odolávající 

vyšším teplotám a materiály odolávající otěru. Mezi takové materiály se řadí tři 

nejpoužívanější práškové materiály tisknuté metodou DMLS a materiály tisknuté pomocí 

metody SLA. 

Tab. 2-2 Vlastnosti tří nejpoužívanějších materiálů pro metodu DMLS [21] 

2.4.2.1 Direct Metal 20 

Kovový prášek na bázi bronzu s označením DM20, vyvinutý speciálně pro potřeby spékání 

kovu metodou DMLS. Tento typ materiálu se vyznačuje vyšší rychlostí tisku a snadným 

dokončováním povrchu vytisknuté součásti. Výsledný model nabízí dobré mechanické 

vlastnosti a jeho povrch se dá upravovat pomocí tryskání, nebo leštění. [21] 

Vlastnosti:  

• Tvrdost povrchu 120 HV 

• Pracovaní teplota až 400 °C 

• Mez pevnosti Rm=400 Mpa 

Praktické využití:  

• Testovací vzorky  

• Prototypy pro ověření funkčnosti  
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2.4.2.2 Nerezová ocel (GP1) 

Tato ocel je vyznačena charakteristickou vysokou odolností proti korozi a dobrými 

mechanickými vlastnostmi. Složení oceli odpovídá evropské klasifikaci ocele 1.4542. 

Vytisknuté modely mohou být dále dokončovány pomocí tryskání, obrábění a mohou být 

svařovány. Tento typ materiálu se používá pro výrobu funkčních kovových prototypů, 

individuálních dílů, nebo náhradních dílů. [21] 

Vlastnosti: 

• Dobrá houževnatost  

• Mez pevnosti Rm=900 Mpa 

• Pracovní teplota až 550 °C 

• Tvrdost 23–33 HRC 

Praktické využití: 

• Funkční prototypy ve strojírenství 

• Díly vyžadující vysokou odolnost proti korozi a pevnost 

2.4.2.3 Nástrojová ocel (MS1) 

Jedná se o martenzitickou ocel ve formě jemného prášku se složením odpovídajícím 

evropské klasifikaci 1.2709. Tento druh materiálu se vyznačuje vysokou tvrdostí povrchu a 

pevností. Struktura tohoto materiálu je homogenní s tvrdostí 36-39 HRC. Vytisknuté modely 

mohou být tepelně zušlechtěny, obráběny stejně jako u normálních nástrojových ocelí.  [21] 

Vlastnosti: 

• Dobrá opracovatelnost a tepelná vodivost 

• Mez pevnosti Rm=1100 MPa (po tepelném zpracování až 1950Mpa) 

• Pracovní teplota až 400 °C  

Praktické využití: 

• Vysoce namáhané strojní součásti (motory) 

• Součásti vyžadující vysokou tvrdost a pevnost 

• Vysoce zatěžované prototypové součásti 

Nástrojové oceli nabízejí vysokou škálu možností s kritériem na mechanické vlastnosti. 

Jedním příkladem může být ocel evropského značení 1.2379, která disponuje vysokou 

tvrdostí a odolností proti otěru. Další možností může být nástrojová ocel evropského značení 

W.Nr.1.2363, vyznačující se vysokou odolností proti opotřebení a nárazuvzdornosti. [22] 
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2.4.2.4 Polytetrafluoretylen (PTFE) 

Polytetrafluoretylen je prvek známý pod názvem teflon. Tento druh materiálu je vytvářen 

pomocí technologie Stereolitografie (SLS). Vytištěný prvek má srovnatelné vlastnosti 

s běžně dostupným materiálem PTFE. Je velmi hydrofobní, což znamená, že materiál dobře 

odpuzuje vodu a látky obsahující vodu. Při větších teplotách měkne a stává se plastickým. 

[28] 

Vlastnosti: 

• Vysoká odolnost proti otěru 

• Odolnost proti vysokým teplotám (od – 70 °C do + 250 °C) 

• Nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům 

• Dobré kluzné vlastnosti 

Praktické využití: 

• Armatury pro silně korozivní a tepelně náročné prostředí 

• Výroba těsnících prvků, membrán a pístních kroužků 

• Samomazací ložiska 

Na obrázcích níže můžeme vidět porovnání struktury materiálu, kde byla porovnána 

struktura materiálu vytvořeného pomocí 3D tisku a struktura materiálu vytvořeného běžným 

obráběním.  

 

Obr. 2-19 Průřez materiálu PTFE, vytvořeného pomocí 3D tisku [28] 

 

Obr. 2-20 Průřez materiálu PTFE, vytvořeného běžným obráběním [28] 
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3  ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

V této kapitole si rozebereme současné řešení konstrukce bezkontaktního těsnění tramvajové 

převodovky a jeho problematiku. Zaměříme se na dva možné způsoby těsnění u strojů 

pracujících v nepříznivých podmínkách a zdůvodníme, proč se tento typ těsnění nedá 

aplikovat na náš problém. 

Současné bezkontaktní těsnění tramvajové převodovky navrženo firmou Wikov MGI a.s., 

pracuje ve velice nepříjemných podmínkách. Provozní otáčky výstupního hřídele se 

pohybují v mezi od 0 do 600 ot/min v obou směrech. Tudíž zde nejde aplikovat těsnění 

štěrbinové se spirální drážkou. Jelikož převodová skříň pracuje především v městech 

v Rusku, potýká se tak s nepřízní teplot pohybujících se od –40 °C až do +50 °C. Skříň 

převodovky je umístěna na jednom z nejnižších míst podvozku. Díky prostředí, ve kterém 

se převodová skříň pohybuje, se obvykle skříň brodí sněhem, bahnem a vodou, které 

současné řešení těsnění nedokáže odrazit. Následkem je zanesení skříně nečistotami a 

poničení vnitřní části převodovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-1 Současné řešení bezkontaktního těsnění 

2. stupeň 1. stupeň 

vnější nečistoty 

(voda, bláto, prach) 
olej 
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Z řezu výstupní hřídele převodovky (obr. 3-1) můžeme vidět současnou konstrukci těsnění. 

Konstrukce je složena ze dvou hlavních stupňů labyrintu. První stupeň (zeleně označený) 

slouží k zamezení úniku oleje z převodovky. Druhý stupeň (modře označený) slouží 

k zamezení vniku nečistot z okolí. Můžeme si povšimnout nepoměru velikosti prostoru, 

který slouží k udržení oleje v převodovce, a prostoru sloužícímu k eliminaci vniku nečistot.  

První stupeň labyrintu zachycuje olej prošlý kuželíkovým ložiskem. Kuželíkové ložisko 

musí být dostatečně zabezpečeno dodáváním oleje, aby se ložisko nezadřelo. Olej prošlý 

ložiskem se díky malé kinetické energii a gravitační síle dostává do odtokového kanálku 

v labyrintovém kroužku, který vrací olej zpět do převodovky. Může se však stát, že některé 

olejové páry a oleje projdou skrze štěrbinu mezi statorem a rotorem. Dostanou se do druhé 

komory v prvním stupni labyrintu. V tomto místě je nalisovaný odstřikovací kroužek, který 

přemísťuje prošlý olej na stěnu statoru, ze kterého pak olej stéká do odtokového kanálu a 

odtud zpátky do převodovky.  

Druhý stupeň chrání převodovku před vnikem nečistot zvenčí. Nečistoty prošlé štěrbinou 

mezi statorem a rotorem jsou za pomoci odstředivého kroužku přemístěny na stěnu statoru. 

Podobně jako v druhé komoře u prvního stupně pak za pomoci gravitační síly stékají do 

odpadního kanálku a jsou odváděny ven z labyrintu.  

Jak tedy z principu vyplívá, čím rychleji se rotor (hřídel) otáčí, tím se zvyšuje i obvodová 

rychlost odstřikovacích kroužků a těsnění se stává účinnějším.  

V současné době je největším problémem vnik nečistot skrze labyrint do vnitřní části 

převodovky. To může být způsobeno:  

• Špatnou konstrukcí labyrintu 

• Ucpáním odtokového kanálu z převodovky (který nesmí být zaplavován zvenčí) 

Z tohoto důvodu se budeme zabývat konstrukcí labyrintu v místě, kde vnikají nečistoty 

do labyrintu.  

Kvůli netěsnosti druhého stupně labyrintu, pro odražení vniku nečistot bylo namísto 

labyrintového těsnění v současné době aplikováno kazetové těsnění (viz. Obr.3-2). Těsnění 

je zvenčí chráněno víčkem jako ochrana proti nárazu objemnějších nečistot. Převodovka 

musí vydržet pracovat po dobu 750 000 km (zhruba 15 let), poté dochází k případné výměně 

ložisek. Jelikož se při aplikaci kazetového těsnění jedná o těsnění kontaktní, těsnění by 

takovou dobu nemuselo zůstat funkční. Stykové plochy těsnění se časem opotřebovávají a v 

místě opotřebení by docházelo k oboustranné netěsnosti. Díky tření břitů také vzniká 

nežádoucí teplo, které ohřívá součásti a snižuje tak účinnost. Převodovka je umístěna na 

nápravě kolejového vozidla, z tohoto důvodu si nemůžeme dovolit ztrátu funkčnosti těsnění. 

Odstavení převodovky může být provedeno pouze za účelem větší, nebo generální opravy. 

Výměna samotného těsnění by byla finančně a časově velice náročná.  
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Obr. 3-2 Řešení pomocí kazetového těsnění 

Jak vyplývá z obrázků, bezkontaktní labyrintové těsnění je oproti kazetovému prostorově 

náročnější. Ideálním řešením pro náš problém by tedy byla možnost vytvoření prvku 

kombinací kazetového a labyrintového těsnění na co nejmenším prostoru.  

3.2 Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout bezkontaktní prvek těsnění pro kolejovou (tramvajovou) 

převodovku, který zamezí vniku nežádoucích nečistot zvenčí. Prvek musí vytvářet 

labyrintový tvar těsnění na co nejmenším prostoru. Dále prvek musí vytvářet co nejdelší 

spáru s minimální vůlí. Návrh je založen na podkladech načerpaných z rešeršní části práce.  

Technologie použita k výrobě součásti bude směřovat k aplikaci 3D tisku. Nejvhodnějším 

kandidátem pro náš cíl se ukázala technologie 3D tisku ( SLS, DMLS a SLA).   
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ  

Navržené koncepty jsou konstruovány tak, aby cesta, kterou musí nečistoty urazit skrze 

labyrint, byla co nejdelší a nejužší., jelikož ze zjištěných zdrojů víme, že kapalina ztrácí svoji 

rychlost hlavně v nejužších spárách labyrintu. Všechny koncepty jsou navrženy ze dvou dílů, 

kde jeden je součástí rotoru a druhý statoru. Odlišují se především konstrukcí tvaru labyrintu.  

Za pomoci běžného obrábění nedokážeme vytvořit tak dlouhou a úzkou štěrbinu 

v labyrintovém těsnění, jako dokážeme za pomoci 3D tisku na stejném prostoru.  

  

 

Obr. 4-1 Porovnání délky vytvořeného labyrintu; (a) labyrint vytvořený pomocí soustružení; (b) možný labyrint, 

vytvoření za pomoci 3D tisku 

Při porovnání délky labyrintu z obrázku (Obr. 4-1) můžeme jednoduše odvodit, že délka 

labyrintu vytvořeného za pomoci vložení prvku vytvořeného 3D tiskem se mnohonásobně 

zdelšila. Celková dráha, kterou musí nečistoty urazit v prvku z 3D tisku, je zhruba třikrát 

delší než u vytvoření spáry pomoci soustružení → účinnost labyrintu na obrázku (b) je třikrát 

vyšší než na obrázku (a). 
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4.1 Koncept 1  

U všech návrhů se pohybujeme ve velice malých rozměrech stěny labyrintu a mezer štěrbin. 

Kolejové převodovky pracují za vysokých otáček. Malá stěna prvku a mezer by mohla vést 

ke kontaktu dvou stěn vlivem odstředivé síly, která vzniká při rotaci hřídele. Tento kontakt 

je nežádoucí. Těsnění, které by dostatečně neodolávalo otěru, by se mohlo zapéct do sebe.  

V dalším případě, při dotyku dvou rotujících součástí, vzniká teplo, které by ohřívalo další 

součásti převodovky a vedlo k snížení účinnosti převodovky.  

První koncept labyrintu je založen na nerozebíratelném těsnění, je složené ze dvou částí, kde 

jedna bude pevně připevněna k tělu statoru a druhá k rotoru. Tento koncept, jako jediný 

z navrhovaných, odolává styku protilehlých ploch vlivem odstředivé síly. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-2 Profil konceptu 1 

Jak je z konstrukce patrné, vytvořením takového tvaru labyrintu nelze dosáhnout za pomoci 

konvenčního obrábění. Z tohoto důvodu je pro výrobu takového prvku, je zapotřebí použít 

jinou technologii výroby. Tato varianta počítá s tisknutím součásti jako celku. Tisk obou 

částí těsnění tedy musí probíhat současně.  Jedinou možnou technologií pro výrobu 

navrženého tvaru labyrintu se ukázala metoda pomocí 3D tisku. 
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4.2 Koncept 2 

Druhý koncept je stejně jako první řešen jako konstrukčně nerozebíratelný. Důvodem tohoto 

tvaru bylo vytvoření, co nejdelší spáry mezi rotorem a statorem s co nejvíce změn směru. 

Vytvoření takového tvaru se opírá o rešerši kazetového těsnění. Protékající nečistoty by měly 

ztrácet svoji rychlost, tudíž by jejich cesta skrze labyrint do vnitřku převodovky měla být 

znemožněna. Nevýhodou tohoto konceptu může být, ohnutí stěn labyrintu vlivem odstředivé 

síly. Následkem toho by o sebe protější plochy třely, což by vedlo k ohřívání součástí.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-3 Profil konceptu 2 

Stejně jako u předchozího návrhu je nemožné takovýto tvar labyrintu vytvořit za pomoci 

konvenčního obrábění. Jediným možným východiskem připadá výroba za pomoci 

technologie 3D tisku. Pro výrobu takového tvaru potřebujeme velice kvalitní 3D tiskárnu 

s velikou přesností tisku.  
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4.3 Koncept 3 

Poslední koncept je jako jediný konstrukčně řešen jako rozebíratelný, což by se mohlo jevit 

jako velká výhoda. Stejně jako u předchozích návrhů jsou tloušťky stěn a štěrbin 

v minimálních hodnotách, které dle rešerše jsou 3D tiskárny schopné vyrobit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-4 Profil konceptu 3 

Výrobně by tento tvar mohl být nejvhodnější, jelikož by se díly mohly tisknout jednotlivě. 

Po vytisknutí dílu, by se model mohl ručně upravit tak, aby jednotlivé díly zapadaly přesně 

do sebe. Tím by se zamezilo nebezpečí dotyku stěn v labyrintu. 

Stejně jako u konceptu 2, musíme i zde počítat s rychlostí otáčející se hřídele. Jelikož se 

pohybujeme v malých rozměrech tloušťky stěn v labyrintu, vlivem odstředivé síly by se 

mohly stěny ohnout a došlo by ke kontaktu částí labyrintu umístěné ve stěně statoru. Hrozilo 

by tak stejně jako u konceptu 2 zapečení labyrintu do sebe, nebo vzniku tepla.  
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

V předchozí kapitole bylo navrženo několik typů konceptů pro možný tvar labyrintu. 

S ohledem na všechna možná rizika při výrobě a provozu byl jako nejvhodnější profil vybrán 

koncept 1. V následující kapitole si rozebereme důvod vybrání právě tohoto tvaru. Možné 

postupy k montáži prvku a zkouškám těsnosti. Hlavním problémem prvku vycházejícího 

z koncepčních návrhů je použitelný materiál. Materiál má tedy hlavní roli v konstrukčním 

řešení.  

 

Tab. 5-1 Vstupní parametry  

Vstupní parametr Hodnota Jednotky  

Průměr rotoru  129 [mm]  

Materiál rotoru  1.0576 –  

Otáčky rotoru  0–600 [ot/min]  

Průměr statoru  140 [mm]  

Materiál rotoru  1.0576 –  

Teplota okolí stroje  -40 až +50 [°C]  

 

Rozměry statoru i rotoru jsou bez předepsaných tolerancí. Vztahuje se na ně tedy norma o 

toleranci netolerovaných rozměrů. Dle normy ISO2768-mk pro toleranci netolerovaných 

rozměrů platí pro tuto velikost statoru i rotoru tolerance ±0,5mm. Od těchto rozměrů se 

odvíjí i rozměr prvku těsnění.  

Abychom se nemuseli při výrobě labyrintu pohybovat v krajních mezích, byl prostor pro 

umístění labyrintu rozšířen (viz. Obr. 5-1). Z důvodu maximalizace účinnosti labyrintu byl 

zvětšen průměr víka (ze 140 mm na 150 mm), do kterého se bude usazovat statorová část 

labyrintu. Hlavním důvodem bylo zajistit co nejdelší spáru v těsnícím prvku, kterou musejí 

nečistoty urazit. Prvek je vytisknut o tloušťce stěny 0,6 mm, tak abychom se nepohybovali 

ve spodní hranici minimální tloušťky stěny, kterou dané technologie dokážou vytisknout.  
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Obr. 5-1 Konstrukční řešení těsnění 

Jak můžeme vidět z obrázku (Obr. 5-1), cesta, kterou musejí nečistoty urazit v druhém stupni 

skrze labyrint, se rapidně prodloužila oproti předchozímu řešení. Důvodem výběru tohoto 

profilu byly dva aspekty: 

• Odolávání odstředivé síle, a tak eliminovat dotyk protilehlých stěn labyrintu 

• Vytvoření nejúčinnější hráze při ponoření do kapaliny (viz. Obr. 5-2) 

  

 

 

 

 

Obr. 5-2 Porovnání konceptů z hlediska vytvoření hráze 

Oba aspekty, podle kterých jsme vybrali vhodný tvar, nejlépe splnil koncept 1. 

S porovnáním dalších konceptů dokáže vybraný koncept zadržet nejvyšší hladinu kapaliny, 

než vyteče kapalina ven z labyrintu.  Především jako jediný odolává vlivu odstředivé síly. 

Vytvořená žebra se tudíž nemohou ohnout směrem vzhůru a třít tak o protější plochy. 

Mezery mezi stěnami jsou navrhnuty tak, aby při možném házení hřídele nedošlo k jejich 

kontaktu.  
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5.1 Výběr materiálu 

Množství materiálu pro výrobu 3D tiskem je obrovské. Pro naši aplikaci bude výběr 

materiálu a tiskárny klíčový. Materiál budeme vybírat dle následujících kritérií:  

• Přesnost, s jakou dokážeme labyrint vytisknout 

• Odolnost materiálu proti opotřebení, otěru 

• Mechanické vlastnosti 

 

Jako jeden z vhodných materiálů vyroben za pomoci technologie 3D tisku byl vybrán 

materiál I3-PL, dodávané firmou Igus. Tento materiál disponuje vysokou odolností proti 

otěru a má nízký koeficient tření. Disponuje také vynikajícími mechanickými vlastnostmi. 

Při tribologických testech prokázal tento materiál až 3krát větší odolnost proti otěru než 

běžné materiály pro laserové sintrování. Používá se především pro kluzné a posuvné 

aplikace. [26] 

Dalším vhodným materiálem pro naši součást je materiál PTFE dodávaný americkou firmou 

3M. Z rešeršní části víme, že tento materiál má vysokou odolnost proti otěru, což je jedna 

z klíčových vlastností které hledáme. Výrobky z tohoto materiálu jsou také velice odolné 

vůči vodě. Jelikož náš prvek pracuje převážně v prostředí, kdy přichází do kontaktu s vodou, 

je tento materiál zcela vyhovující.  

5.2 Výroba prvku 

Prototyp těsnění se bude vyrábět z obou druhů materiálu. Po provedených zkouškách bude 

vyhodnocen vhodnější materiál. 

Výroba prvku z materiálu I3-PL bude prováděna pomocí selektivního laserové slinování 

(SLS). K výrobě bude použita průmyslová tiskárna EOS P396 (viz. Obr. 5-2). Rozměry na 

vnitřním i vnějším průměru prvku budou tisknuty s menším přídavkem. Jedním z důvodů je 

zajištění mírného uložení s přesahem v obou místech kontaktu součástí. Dalším důvodem je 

opracování dosedacích ploch prvku tak, aby byly co nejvíce hladké. 
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Obr. 5-3 3D tiskárna EOS P396 [27] 

Tab. 5-2 Technické specifikace produkční 3D tiskárny EOS P396 [27] 

 Parametr Hodnoty 

Maximální rozměry tisknuté součásti (X × Y × Z)  340 × 340 × 620 mm 

Tloušťka vrstvy 0,02–0,06 mm 

Minimální tloušťka stěny 0,4–1 mm 

Standartní přesnost ±0.2 mm/25 mm 

Struktura povrchu Nedokončené části mají obvykle 

zrnitý povrch 
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Výroba z materiálu PTFE bude realizována za pomoci Stereolitografie (SLA, SL).  K výrobě 

bude použita průmyslová Tiská ULTRA 3SP (viz. Obr. 5-3). Model pomocí této tiskárny se 

může tisknout na přesné rozměry. Důvodem je přesnost, s jakou dokážeme materiál PTFE 

tisknout. 

 

Obr. 5-4 3D tiskárna ULTRA 3SP [29] 

Tab. 5-3 Technické specifikace 3D tiskárny ULTRA 3SP [29] 

Parametr Hodnoty 

Maximální rozměry tisknuté součásti (X × Y × Z) 266 × 175 × 193 mm 

Tloušťka vrstvy 0,05–0,15 mm 

Minimální tloušťka stěny 0,2 mm 

Standartní přesnost 0,5 mm i při větších rozměrech 

Struktura povrchu Hladká 
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5.3 Montáž prvku 

Z důvodu nerozebíratelného druhu těsnění, které bylo navrženo, musíme k montáži prvku 

použít montážní přípravek. Aby se zamezilo případné deformaci při lisování prvku, bude 

prvek nalisován pomocí tenkých plíšků. Na níže zobrazeném obrázku (Obr. 5-3) jsou 

zobrazeny plochy, které budou spojeny s protějšími součástmi. Červeně zobrazená část bude 

pevně připevněna k rotorové části a společně s ní se točit. Zeleně zobrazená část bude 

pevnou součástí statické části. K zajištění spojení prvku a tenkých plíšků bude použito 

lepidlo Ar 915 dodávané firmou Auratech s.r.o. 

 

Obr. 5-5 Detailní řez labyrintem 

5.4 Zkouška těsnosti  

Zkouška těsnosti prvku, bude provedena firmě Wikov MGI a.s. Zkouška prvku bude 

prováděna na testovacím standu, na skutečné tramvajové převodovce. Převodovka bude 

ponořena určitou částí do vodní lázně tak, že bude docházet k brodění převodové skříně 

kapalinou. Převodovka bude vystavena podmínkám, které jsou při provozu běžné (naklápění 

převodovky, změna rychlosti otáček nápravy, brodění vodou…). Po provedení zkoušky bude 

zjišťováno, zda se kapalina dostala skrze labyrint, či nikoliv. Pokud prvek bude zajišťovat 

takřka stoprocentní schopnost těsnění, bude možnost odstranění odpadního kanálu z víka 

labyrintu. Díky funkčnosti prvku by se pak dalo uvažovat o celkové změně komory, která 

zamezuje vniku nečistot. Komora by se mohla celá odstranit a nahradit navrhnutým prvkem, 

čímž bychom docílili zúžení převodovky, a tak snížení její celkové hmotnosti. Pokud by se 

ukázalo, že konstrukce není schopna dostatečného těsnění, tvar vytvořeného těsnění by se 

musel změnit. 
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6 DISKUZE 

V rámci této bakalářské práce byl proveden návrh prvku bezkontaktního labyrintového 

těsnění s požadavkem na maximální odpor vůči vnějším vlivům. Těsnící prvek byl navrhnut 

tak, aby se stal součástí už vzniklého labyrintového těsnění u tramvajové převodovky. Návrh 

tvaru prvku byl založen na poznatcích získaných z rešeršní části. Samotná konstrukce byla 

založena na zadaných vstupních parametrech a na možnostech přesnosti technologie 3D 

tisku. Při návrhu bylo zapotřebí zohlednit nepřesnosti při výrobě prvku těsnění. Důležité také 

bylo návrh přizpůsobit možným nepřesnostem dalších částí, jako je například házení hřídele.  

Na základě kritérií byly vytvořeny tři možná geometrická provedení. Koncepty jsou 

navrhnuty tak, aby co nejvíce znemožnily průnik nečistot a kapaliny do převodovky. První 

dva koncepty jsou řešeny jako nerozebíratelné, a tak je jediným možným východiskem 

použití 3D tisku. Třetí koncept je založen na dvou rozebíratelných dílech, které se mohou 

vyrábět nezávisle na sobě. Avšak tloušťka stěny a vzniklé mezery jsou tak malé, že výroba 

pomocí konvenčního obrábění je v podstatě nemožná.  

Výsledný konstrukční návrh prvku je navrhnut s ohledem na možné komplikace při výrobě. 

Z tohoto důvodu byly decentně provedeny změny rozměrů v současné geometrické 

konstrukci labyrintu. Důležitou součástí konstrukčního řešení byl výběr vhodného druhu 

materiálu, který dokáže dobře odolávat nepříznivým podmínkám provozu. Byly vybrány dva 

vhodné druhy materiálu splňující zadané podmínky (materiál I3-PL a PTFE). Pro možnou 

výrobu byly vybrány způsoby tisku a vhodné 3D tiskárny, které dokážou vyrobit navrhnutý 

prvek s co největší přesností.   

Hlavní nevýhodou labyrintového prvku je případná montáž s ohledem na odvětví, ve kterém 

se pohybujeme. Při montáži a následném provozu se pohybujeme v oblastech, kde působí 

velké síly a kroutící momenty. Jejich vlivem by mohlo dojít ke zničení navrhnutého prvku. 

Tato část by mohla být navazující součástí této práce, kdy by se vypočítaly vhodné pevnostní 

výpočty prvku.  

Naopak hlavní výhodou je prostor, který tento prvek zabírá. Prvek vytváří labyrintovou 

štěrbinu na velice malém prostoru. Díky materiálu použitého na výrobu má prvek podstatně 

menší hmotnost než při použití komerčních druhů těsnění.  
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh bezdotykového labyrintového prvku pro 

těsnění tramvajové převodovky. Práce se zabývá především návrhem tvaru a materiálu prvku 

s možnostmi vhodné zkoušky těsnosti prvku. Práce se naopak nezabývá pevnostními 

výpočty při provozu prvku. Všechny dílčí cíle, stejně jako ten hlavní byly v práci rozebrány 

a úspěšně splněny.  

V úvodu části práce je provedena rešerše možných způsobů hřídelového těsnění. V této části 

jsou provedeny rozbory možných aplikací kontaktního i bezkontaktního těsnění v 

nepříznivých podmínkách. Druhá část rešerše je zaměřena na vhodné metody 3D tisku pro 

aplikaci do naší problematiky, včetně popisu vhodných druhů materiálu. Následuje analýza 

problému, ve které se zdůvodňuje, proč je vhodné použití technologie 3D tisku pro výrobu 

prvku labyrintového těsnění. V koncepčním řešení jsou zobrazeny tři možné varianty tvaru 

labyrintu prvku. Vhodné koncepční řešení bylo následně rozpracováno v konstrukčním 

návrhu. 

Výsledný prvek labyrintu byl navrhnut tak, aby byla realizovatelná jeho výroba a zkouška 

na reálné převodovce. Mezi hlavní výhody použití konstrukčního návrhu těsnění je zúžení 

celé převodovky a rapidní pokles hmotnosti, který je klíčový u tramvajových převodovek.  

Z výsledku zkoušky prvku pak bude stanoveno, zda je konstrukce prvku vyhovující. Jako 

finální výstup byl vytvořen výkres součásti a jeho model vhodný pro výrobu 3D tiskem. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

3D  trojrozměrný 

DMLS Direct Metal Laser Sintering 

FDM  Fused Deposition Modeling 

LOM  Laminated Object Manufacturing 

PJM  PolyJet Matrix 

SLA, SL  Stereolitografie 

SLM  Selective Laser Melting 

SLS  Selective Laser Sintering 

HV  Tvrdost materiálu podle Vickerse 

HRC  Tvrdost materiálu podle Rockwella 

PTFE Polytetrafluoretylen (teflon) 

Obr. Obrázek 

Tab.  Tabulka 

HTK Hřídelový těsnící kroužek 
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