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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

JASENOVEC, V. Aktuátor pátých dveří osobního automobilu: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a 

konstruování, 2015, 61s. Vedoucí práce: doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá návrhem konceptu mechanismu pro automatické 

ovládání pátých dveří daného automobilu. Hlavní parametry a hodnoty pro návrh aktuátoru 

byly získané analýzou kinematiky pátých dveří. Navrhl jsem tři konstrukční koncepty 

aktuátoru, z kterých byla vybrána nejvýhodnější varianta. Konstrukce aktuátoru je 

válcového tvaru a vysouvání pohyblivé části z pevné části zabezpečuje tlačný řetěz. Řetěz 

pohání jednosměrný elektromotor s  převodovkou. Dále byla k této variante vypracovaná 

výpočtová část a 3D model. Tato práce obsahuje také sestavní výkres a dílenské výkresy 

vybraných dílů. 

 

ANOTATION OF MASTER THESIS 

JASENOVEC, V. Actuator of a Car Tailgate: Master Thesis. Ostrava: VŠB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production 

Machines and Design, 2015, 61p. Thesis head: doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D. 

This thesis describes the design concept of the mechanism for automatic control of a 

car tailgate. The main parameters and values for the design of the actuator were obtained 

by analyzing the kinematics of the tailgate. I suggested three design concepts actuator from 

which was chosen the best option. Design is cylindrically shaped and ejecting the movable 

part from the fixed part ensures push chain. Chain is driven by direct current electric motor 

with gearhead. For this variant was developed computational part and 3D model of 

actuator. This thesis also includes assembly drawing and manufacturing drawings of the 

selected parts.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

Veličina Název veličiny Jednotka 

𝐷𝑟 roztečná kružnice řetězového kola [mm] 

𝐹𝐺  síla od tíhy pátých dveří [N] 

𝐹𝑎𝑘 síla působící na jeden aktuátor [N] 

𝐹2𝑎𝑘 síla působící na dva aktuátory [N] 

𝐿𝑠𝑜 skutečná délka aktuátoru v otevřeném stavu [mm] 

𝐿𝑠𝑧 skutečná délka aktuátoru v zavřeném stavu [mm] 

𝐿𝑇𝑜 vodorovné rameno tíhové síly v druhé fázi [mm] 

𝐿𝑡𝑜 teoretická délka aktuátoru v otevřeném stavu [mm] 

𝐿𝑇𝑧 vodorovné rameno tíhové síly v první fázi [mm] 

𝐿𝑡𝑧 teoretická délka aktuátoru v zavřeném stavu [mm] 

𝑀𝑘𝐻𝐻𝑡 teoretický krouticí moment hnané hřídele [N∙mm] 

𝑀𝑘𝐻𝐻 krouticí moment hnané hřídele [N∙mm] 

𝑀𝑘𝑀 krouticí moment elektromotoru [N∙mm] 

𝑀𝑘PŘ krouticí moment na výstupu převodovky [N∙mm] 

𝑀𝑘𝑃𝐻 krouticí moment předlohové hřídele [N∙mm] 

𝑀𝑘𝑡1 krouticí moment dveří v první fázi [N∙mm] 

𝑀𝑘𝑡2 krouticí moment dveří v druhé fázi [N∙mm] 

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 maximální ohybový moment čepu řetězu [N∙mm] 

R reakční síla [N] 

𝑅𝑒 mez kluzu materiálu [MPa] 

𝑅𝑚 mez pevnosti materiálu [MPa] 

S1 plocha průřezu čepu řetězu [mm
2
] 

S2 styčná plocha čepu a boční desky [mm
2
] 

S3 plocha průřezu boční desky [mm
2
] 

T těžiště pátých dveří [-] 

𝑊𝑘𝐻𝐻 průřezový modul v ohybu hnané hřídele [mm3] 

𝑊𝑘𝑃𝐻 průřezový modul v ohybu předlohové hřídele [mm3] 
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𝑎1 odvěsna kinematického trojúhelníka  [mm] 

𝑎2 odvěsna kinematického trojúhelníka [mm] 

𝑏 tloušťka boční desky [mm] 

dč průměr čepu řetězu [mm] 

𝑑𝑃𝐻 průměr předlohové hřídele [mm] 

𝑑𝐻𝐻 průměr hnané hřídele [mm] 

g tíhové zrychlení [m/s
2
] 

𝑖𝑐 celkový převodový poměr [-] 

𝑖𝑐𝑡 teoretický celkový převodový poměr [-] 

𝑖PŘ převodový poměr planetové převodovky [-] 

𝑖1,2 převodový poměr kuželového soukolí [-] 

𝑖3,4 převodový poměr čelního soukolí [-] 

𝑘𝑃𝐻 statická bezpečnost předlohové hřídele [-] 

𝑘𝐻𝐻 statická bezpečnost hnané hřídele [-] 

𝑘𝑠č statická bezpečnost čepu řetězu [-] 

𝑚5𝐷 hmotnost pátých dveří [kg] 

𝑛𝐻𝐻 otáčky hnané hřídele [min
-1

] 

𝑛𝐻𝐻𝑡 teoretické otáčky hnané hřídele [min
-1

] 

𝑛𝑀 otáčky elektromotoru [min
-1

] 

𝑛PŘ otáčky výstupné hřídele převodovky [min
-1

] 

pD dovolený tlak na otlačení [MPa] 

p𝑏𝑑 dovolený tlak otlačení boční desky [MPa] 

pč dovolený tlak otlačení čepu řetězu [MPa] 

p𝑟 rozteč řetězu [mm] 

𝑠 délka vysunutí aktuátoru [MPa] 

𝑡𝑣 čas vysunutí aktuátoru [s] 

𝑡𝑣𝑡 teoretický čas vysunutí aktuátoru [s] 

𝑣𝑣 rychlost vysunutí aktuátoru [m/s] 

𝑣𝑣𝑡 teoretická rychlost vysunutí aktuátoru [m/s] 
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𝑣1 výška kinematického trojúhelníka [mm] 

𝑣2 výška kinematického trojúhelníka [mm] 

𝑧1 počet zubů kuželového pastorku [-] 

𝑧2 počet zubů kuželového kola [-] 

𝑧3 počet zubů čelního pastorku [-] 

𝑧4 počet zubů čelního kola [-] 

𝑧5 počet zubů vloženého kola [-] 

ϬDt dovolené napětí v tahu [MPa] 

ϬDo dovolené ohybové napětí [MPa] 

Ϭo1 ohybové napětí v jednom čepu řetězu [MPa] 

Ϭo2 ohybové napětí ve dvou čepech řetězu [MPa] 

Ϭred redukované napětí čepu řetězu [MPa] 

τDs dovolené napětí v střihu [MPa] 

τkPH střihové napětí předlohové hřídele [MPa] 

τkHH střihové napětí hnané hřídele [MPa] 

𝜂č𝑘 účinnost čelního soukolí [-] 

𝜂PŘ účinnost planetové převodovky [-] 

𝜂𝑘𝑘 účinnost kuželového soukolí [-] 

𝜂𝑘𝑙 účinnost kluzných ložisek [-] 

𝜂ř𝑝 účinnost řetězového převodu [-] 

α úhel otevření dveří první fáze [°] 

β úhel otevření dveří druhé fáze [°] 

𝛾 úhel kinematického trojúhelníka [°] 

δ úhel kinematického trojúhelníka [°] 

  



Diplomová práce  Ostrava 2015 

 

10 

  

1 Úvod 
 

V současnosti stále více automobilových firem začíná do svých automobilů instalovat 

automatické ovládání pátých dveří. Tímto komfortním systémem jsou vybaveny převážně 

automobily vyšší třídy. Kromě otevírání a zavírání dveří musí systém splňovat i 

bezpečnostní požadavky, z nichž je nejdůležitější bezpečnostní požadavek - dveře se musí 

při narazení do překážky automaticky zastavit. K ostatním patří nastavení úhlu otevíraní 

nebo zastavení dveří v libovolné poloze pomocí tlačítka. Pro optimální plnění funkce 

tohoto systému je pohybový mechanismus otevírání doplněný o řídící jednotku, která je 

typickým produktem z oblasti mechatroniky. 

Jelikož je tento systém používaný jen pár roků, stále je místo pro inovaci. 

V budoucnosti se výrobci těchto mechanismů určitě budou snažit o to, aby snížili energii 

potřebnou pro otevírání, hlučnost, hmotnost a minimalizovali rozměry. 

Ve své diplomové práci se snažím o nový konstrukční návrh mechanismu pro 

automatické ovládání pátých dveří osobního automobilu (aktuátoru).  Při návrhu systému 

otevírání dveří se bude uvažovat s použitím dvou aktuátorů. Ze tří koncepčních variant 

bude vybrána jedna, nejvhodnější. Analýzou kinematiky pátých dveří automobilu Škoda 

Octavia II kombi budou získané hodnoty a parametry potřebné pro další výpočty. 

K zvolené konstrukční variante bude vypracována výpočtová a konstrukční část podložená 

3D modelem.   
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2 Cíle diplomové práce 
 

S ohledem na splnění diplomové práce byly vytýčeny následující cíle: 

 zpracovat rešerši na dané téma 

 navrhnout a porovnat možné konstrukční řešení aktuátoru 

 k zvolené konstrukční variantě vytvořit výpočtovou část a 3D model 

 vytvořit částečnou výkresovou dokumentaci 
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3 Mechanismy ovládání pátých dveří 
 

Prvky zabezpečující automatické otevření pátých dveří jen pomocí stlačení tlačítka na 

palubní desce nebo na klíči. Konstrukce mechanismů otevírání je většinou válcového 

tvaru, aby se zachovala podobnost plynovým vzpěrám. Existuje ale i mnoho mechanismů 

speciálních konstrukcí, které se ale používají v automobilovém průmyslu v menší míře. 

Tyto prvky můžeme dále nazývat aktuátory. Hlavní odlišností oproti klasické plynové 

vzpěre je dodávaní energie pro otevření dveří ve většině případů pomocí jednosměrného 

elektromotoru. Energie potřebná pro otevření může být přenášená buď mechanicky 

(většina aktuátorů) nebo hydraulicky. Síla, kterou musí aktuátor vyvinout pro otevření 

pátých dveří, závisí na hmotnosti dveří, pozici těžiště vůči ose otáčení, kinematice 

otevírání a umístění kulových čepů pro připevnění aktuátoru. Taktéž závisí na počtu a 

rozmístění aktuátorů použitých v automobilu. Vzniká tím mnoho kombinací, které jsou 

různě ekonomicky výhodné.  

3.1 Mechanické aktuátory 

Šroubový aktuátor 

Je to nejčastěji používaný aktuátor. Používá se jako náhrada plynových vzpěr. 

Můžeme uvažovat, že konstrukce je tvořená pevnou (spojena s karoserií) a pohyblivou 

části (spojena s pátými dveřmi). Hnací elektromotor je pevně spojený s pevnou části 

aktuátoru a pohání pohybový šroub. Rotační pohyb pohybového šroubu se pomocí matice 

spojené s pohyblivou částí aktuátoru mění na posuvný. Při otevírání dveří napomáhá 

pružina, která rovněž zajišťuje dveře v otevřeném stavu. Mechanismus je nesamosvorný, 

aby se při výpadku elektrické energie dali dveře zavřít.  

 

Obr. 3.1 Šroubový aktuátor od firmy Brose s.r.o. [4] 
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Řetězový aktuátor 

Je to méně používaný typ aktuátoru. Řetězová smyčka je poháněná elektromotorem 

přes několika stupňový ozubený převod. O pracovní větev této řetězové smyčky je 

připevněna vzpěra uložená ve vodící liště. Řetězový převod mění rotační pohyb na 

posuvný pohyb vzpěry, připevněné o páté dveře automobilu. Délka vysunutí vzpěry je 

závislá na osové vzdálenosti řetězových kol. 

 

Obr. 3.2 Řetězový aktuátor [5] 

Pákový aktuátor 

Princip je podobný jako u předchozí varianty. Elektromotorem je poháněný ozubený 

převod, který znásobuje krouticí moment. V tomto případu je odlišný hlavní prvek měnící 

rotační pohyb na posuvný. Je ním páka opatřena kulovým kloubem pro uchycení vzpěry. 

Všechny komponenty jsou uloženy na plechové desce a celý mechanismus je skrytý za 

plastovým krytem v zavazadlovém prostoru. 

 

Obr. 3.3 Pákový aktuátor [6] 
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3.2 Hydraulické aktuátory 

Pístové aktuátory 

Aktuátory pracují na principu uzavřeného hydraulického obvodu. Elektromotor 

využívají pro pohon čerpadla, které vytváří tlak v pracovní kapalině. Dveře jsou ovládané 

pomocí pístu hydraulického válce umístěného ve střeše karoserie (obr. 3.4). Tenhle systém 

je využitý v automobilech s kombi karoserií. 

 

Obr. 3.4 Pístový aktuátor [7] 

 

Aktuátor pro karoserií sedan je odlišné konstrukce. Jelikož je velikost a hmotnost 

pátých dveří podstatně menší, stačí aktuátoru pro otevření vyvinout menší sílu i délku 

vysunutí pístu. Nevýhodou hydraulických aktuátorů je vysoká citlivost na změnu tlaku 

v obvodě a na pracovní prostředí (prach, korozní prostředí atd.). Jen malá změna tlaku 

zapříčiněná netěsností může způsobit neúplné otevření dveří, nebo je vůbec neotevře.  

 

Obr. 3.5 Pístový aktuátor [8] 
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Kombinace a rozmístění aktuátorů a plynových vzpěr 

V praxi se pro otevírání pátých dveří používá několik různých kombinací aktuátorů a 

plynových vzpěr. Každá kombinace se liší svým vzhledem, spolehlivostí a ekonomickým 

hlediskem. 

Dva aktuátory 

Je to nejčastěji používaná a nejspolehlivější kombinace. Aktuátory můžu být umístěné 

na stejném místě jako klasické plynové vzpěry, nebo skryté v střeše karoserie automobilu 

(obr. 3.6). Používají ji nejznámější evropské značky automobilového průmyslu i pro 

vhodný estetický vzhled. V tomto případě se celkové zatížení od pátých dveří rozkládá do 

dvou aktuátorů. Síla, kterou potřebuje vyvinout jeden aktuátor je menší v porovnání 

s kombinací jeden aktuátor + jedna plynová vzpěra (obr. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden aktuátor + jedna plynová vzpěra 

Tato kombinace s jedním aktuátorem (obr. 3.7) byla navrhnuta se záměrem na 

hmotnostní úsporu. Tato varianta je ekonomicky výhodná. Daný aktuátor vyvíjí hlavní 

otevírací sílu. Plynová vzpěra napomáhá při otevírání a při zavírání zase naopak brzdí 

dveře. Průběh síly vyvinuté plynovou vzpěrou je nekonstantní.  Působení sily od aktuátoru 

na jedné straně dveří je větší než působení síly vyvinuté plynovou vzpěrou na druhé straně 

(dveře jsou nerovnoměrně zatížené).  

Obr. 3.6 Použití aktuátorů [9], [10] 
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Obr. 3.7 Aktuátor v kombinaci s plynovou vzpěrou [11] 

 

Jeden aktuátor + dvě plynové vzpěry 

Nejméně používaná kombinace. Plynové vzpěry jsou na standardním místě (obr. 3.8). 

Ovládání pátých dveří zabezpečuje aktuátor umístěný na jedné straně. Jedním svým 

koncem je uchycen o dveře a druhým o stěnu zavazadlového prostoru. Výhodou je 

jednoduchý přívod pro napájení z elektrického obvodu automobilu. V porovnání 

s ostatními kombinacemi lze použít aktuátor, kterému stačí vyvinout nejmenší sílu pro 

otevření. Nejčastěji se požívají řetězové aktuátory (obr. 3.2) a pákové aktuátory (obr. 3.3), 

zřídka i šroubové aktuátory (obr. 3.1). Je to nejméně estetická kombinace. 

 

Obr. 3.8 Aktuátor v kombinaci se dvěma plynovými vzpěrami [12] 
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4 Návrh konstrukčních řešení 

 

Základním faktorem při navrhování konstrukce aktuátorů bylo rozměrové omezení, 

které představuje prostor mezi karosérií a pátými dveřmi v zavřeném stavu. Je to prostor, 

kde se obyčejně nacházejí plynové vzpěry. Automatické otevírání pátých dveří bude 

zabezpečovat dvojice aktuátorů, kterými budou nahrazeny plynové vzpěry. Proto by bylo 

nejvýhodnější, aby byl navrhovaný aktuátor tvarově podobný plynové vzpěre. Válcový 

tvar vyhovuje taky z estetické stránky a je vhodný k celkovému vzhledu automobilu. 

Protože musí aktuátor obsahovat určitý druh pohonu, dá se očekávat nárůst jeho průměru 

oproti plynové vzpěre. Délkové rozměry se nemění. Aby se navrhovaný aktuátor nedostal 

do kolize s karoserií nebo s pátými dveřmi, může dosahovat v průměru maximálně 

38 [mm]. Navrhovaný koncept aktuátoru se bude skládat z pevné části spojené s karoserií a 

z pohyblivé části spojené s pátými dveřmi automobilu. Vysouvání bude založeno na 

mechanickém principu. 

 

Hlavní požadavky pro návrh aktuátoru 

 Použití dvou aktuátoru 

 Výsuvný pohyb založeny na mechanickém principu 

 Válcový tvar aktuátoru 

 Maximální průměr 38 [mm] 

 Celková hmotnost maximálně 1,6 [kg] 

 

Varianty mechanického výsuvného principu aktuátoru 

 Lanový převod 

 Pohybový šroub 

 Řemenový převod 

 Řetězová smyčka 

 Tlačný řetěz 

 

Každá z variant má své výhody a nevýhody. Lanový převod by musel obsahovat soustavu 

kladek a řemenový převod zase soustavu řemenic, co by vedlo k vyšší hmotnosti a 
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složitosti konstrukce. Aktuátorů, založených na principu pohybového šroubu existuje už 

mnoho variant. Pro návrh všech tří konceptů aktuátoru jsem zvolil vysouvání na principu 

tlačného řetězu. Jeho princip je popsán v kapitole 6.1. Výhodou oproti použití standardního 

článkového řetězu je v tom, že dokáže přenést sílu tahem ale i tlakem. Využívaná je celá 

délka řetězu, co je v porovnání s řetězovou smyčkou, která využívá jen jednu větev 

hospodárnější. 

 

Volba typu pohonu 

 Hydromotor – omezené použití, potřebné zabezpečit konstantní přívod tlakového 

média (kapalina), vysoké požadavky na těsnost pohyblivých součástí, vyšší 

hmotnost a cena. 

 

 Pneumatický motor – omezené použití, potřebné zabezpečit konstantní přívod 

tlakového média (vzduch), nestabilní chování vzduchu při změnách teploty. 

 

 

 Elektromagnet – nevhodné použití, nejčeštěji se elektromagnet používá pro 

rozpohybování prvků len v krátké dráze např. škrticí klapky, spínaní kontaktů… 

Pro vyvození dostatečné otevírací síly by musel mít podstatně větší rozměry oproti 

dovoleným zástavbovým rozměrům. 

 

 Elektromotor – vhodné použití, podmínka výběru motoru s parametry vhodnými 

pro napájení z automobilové baterie.  

 

Pro pohon konceptu aktuátoru volím elektromotor. Jeho válcová konstrukce vyhovuje 

zástavbovým požadavkům. Je to nejjednodušší a cenově dostupné řešení. 

 

4.1 Varianta se šnekovou převodovkou 

 

Konstrukce aktuátoru (obr. 4.1) se skládá z pevné (poz.1.) a pohyblivé části (poz.2.). 

Na koncích aktuátoru jsou koncovky (poz.6.), které slouží k upnutí o karosérii a páté dveře. 

Pohon zabezpečuje elektromotor se šnekovou převodovkou (poz.3.). Z jejího výstupu je 
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krouticí moment přenášený čelním ozubeným převodem s vloženým kolem (poz.4.) na 

hnaný hřídel. Převod obsahuje vložené kolo pro dosažení potřebné osové vzdálenosti. 

Hlavní pohyb výsuvní části aktuátoru zajišťuje tlačný řetěz s ním spojeny (poz.5.). Řetěz je 

poháněný hnaným hřídelem s řetězovými koly.  

 

Obr. 4.1 Konstrukce konceptu se šnekovou převodovkou v řezu 

 

Pro tento koncept byla svolená konstrukce tlačného řetězu s dvěma řadami čepů (obr. 4.2). 

Po výpočtu bylo zjištěno, že by stačilo použít jednodušší konstrukci jen s jednou řadou 

čepů. Tento tlačný řetěz je použitý v dalších konceptech. 

 

Obr. 4.2 Detail tlačného řetězu 

 

Výhody 

- rovnoběžné ustavení hnací a hnané hřídele a tedy jednoduchý přenos krouticího 

momentu 

Nevýhody 

- nevhodný tvar převodovky, celková šířka aktuátoru by dosahovala hodnoty až 

60 [mm], co je nevyhovující 

- nevhodná konstrukce tlačného řetězu 

- potřeba mazání 



Diplomová práce  Ostrava 2015 

 

20 

  

4.2 Varianta s řemenovým převodem 

 

V druhém konceptu (obr. 4.3) je použitý motor s planetovou převodovkou (poz.3). 

Pevná část (poz.1) je spojena s kulovým čepem karoserie a pohyblivá část (poz.2) 

se dveřmi. Aktuátor je o kulové čepy připevněný pomocí koncovek (poz.6). Vysouvání 

pohyblivé části zabezpečuje tlačný řetěz (poz.4). Výstupný hřídel převodovky je kolmý na 

hnaný hřídel. Kvůli stísněným prostorům nebylo možné přenést krouticí moment 

z převodovky přímo na hnaný hřídel. Aby bylo možné přenést tento moment, musel být 

přidán předlohový hřídel s kuželovým ozubeným převodem (poz.5). Tím se dosáhla 

rovnoběžnost hřídelů, které jsou spojený řemenovým převodem (poz.7).  

 

Obr. 4.3 Konstrukce druhého konceptu v řezu 

 

Výhody 

- použitím převodovky válcového tvaru se dosáhlo zmenšení celkové konstrukce, 

varianta je tedy rozměrově vyhovující 

- výhodou řemenového převodu je nastavení potřebné osové vzdálenosti použitím 

řemenu s vhodnou délkou 

Nevýhody 

- kolmé ustavení hnací a hnané  

- nedá se použít vhodná šířka řemenu, kvůli stísněným prostorům 

- jedná se o třecí převod, nemusí spolehlivě přenést krouticí moment  

- potřeba mazání 

- klínový řemen by se mohl dostát do kontaktu s mazivem použitým při mazání 

řetězu 
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4.3 Varianta s ozubeným převodem 

 

Koncept aktuátoru (obr. 4.4) se skládá ze dvou hlavních částí, které budou jednotlivě 

popsány. Výsuvný mechanismus byl navržen na principu tlačného řetězu, stejně jako u 

předchozích variant. Konstrukce byla navržena tak, aby plnila rozměrové požadavky, 

v největším průměru má 36,5 [mm]. Použitím plastových materiálů se dosáhlo nízké 

hmotnosti. Pro své výhody jsem ji zvolil pro další výpočty a zpracování.  

 

Obr. 4.4 Celková konstrukce aktuátoru v řezu 

 

Pevná část 

Hlavním prvkem je elektromotor s planetovou převodovkou (poz.1). Krouticí moment 

je z výstupu převodovky přenášený pomocí kuželového ozubeného soukolí (poz.6) a 

čelního soukolí s vloženým kolem (poz.7) na hnaný hřídel s řetězovými kolami (poz.8.). 

Vložené kolo slouží k dosažení vhodné osové vzdálenosti předlohového a hnacího hřídele. 

 

Obr. 4.5 Pevná část aktuátoru v řezu 
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Krouticí moment z hnací hřídele s řetězovými koly se přes pracovní větev tlačného řetězu 

(poz.4) transformuje na posuvnou sílu, která vykonává hlavní funkci aktuátoru – otevírání 

dveří. Volná větev řetězu je zajištěna proti nežádoucímu pohybu podpěrou (poz.5). Hřídele 

jsou uloženy v nenormalizovaných kluzných ložiskách (poz.9). Celý převodový 

mechanismus je uložený v dvojdílném plastovém housingu (poz.3). Jednotlivé díly je 

možné spojit klipovými spoji. Spojovací čepy (poz.10) jsou určeny pro tvarové spojení 

převodovky s housingem. Podpěra volné větve řetězu (poz.5) je rovněž spojená tvarovým 

stykem s housingem čím se vytváří jeden složitý celek. Elektromotor obsahuje senzor 

(poz.12), který umožňuje vysouvání pohyblivé části aktuátoru v požadované délce. Tento 

celek se nachází v ocelovém pouzdře s vnitřním průměrem 32 [mm]. Na konci je umístěna 

koncovka pro uchycení o kulový čep karoserie (poz.11). 

Pohyblivá část 

Tvoří ji pouzdro s vnitřním průměrem 34,5 [mm] (poz.15). Nachází se v ní úchyt 

(poz.13.), na který při otevírání dveří působí tlačná větev řetězu. Úchyt obsahuje taky 

závitovou tyč, na kterou se zašroubuje víko (poz.14) a koncovka (poz.11). 

 

Obr. 4.6 Pohyblivá část aktuátoru v řezu 

Výhody 

- varianta je rozměrově vyhovující 

- spolehlivý tvarový přenos krouticího momentu přes ozubené a řetězové kola  

- optimalizovaná velikost tlačného řetězu 

- dosažená přípustná celková hmotnost aktuátoru 1,45 [kg] 

Nevýhody 

- složitost konstrukce 

- potřeba mazání 



Diplomová práce  Ostrava 2015 

 

23 

  

5 Analýza kinematiky pátých dveří  

 

Aktuátor bude navrhován pro automobil ŠKODA Octavia II kombi. K návrhu bylo 

nutné provést analýzu kinematiky pátých dveří tohoto automobilu. Analýzou získáme 

potřebné délkové rozměry a minimální sílu, kterou musí aktuátory překonat, aby otevřeli 

páté dveře. Výpočty byly provedeny na základě daných hodnot a rozměrů získaných z 3D 

modelu (tab. 5.1). Skutečnou délkou aktuátoru se myslí vzdálenost bodu uchycení 

aktuátoru o karoserii (střed kulového čepu) k bodu uchycení o páté dveře (tab. 5.1). 

Tab. 5.1 Tabulka základních parametrů a hodnot 

Hmotnost pátých dveří  𝑚5𝐷 = 22,5 [kg] 

Tíhová síla (rov. 5.1)  𝐹𝐺 = 220,73 [N] 

Skutečná délka aktuátoru v zavřeném stavu 𝐿𝑠𝑧 = 490 [mm] 

Skutečná délka aktuátoru v otevřeném stavu 𝐿𝑠𝑜 = 657 [mm] 

 

Určení síly působící od těžiště pátých dveří: 

𝐹𝐺 = 𝑚5𝐷 ∙ 𝑔 = 22,5 ∙ 9,81 = 220,73 𝑁                                                                            (5.1)    

 

Kvůli zjednodušení výpočtu se počítalo s tím, že skutečná poloha aktuátoru je promítnuta 

do roviny z - x (obr. 5.1). Posunutím skutečné polohy o uhel 8,3° se dosáhne kolmost 

aktuátoru k ose otáčení.  

 

Obr. 5.1 Náčrt zadní části automobilu a umístění aktuátoru 
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Tab. 5.2 Tabulka délkových a uhlových rozměrů 

Délka spojnice  |𝑆𝐾𝑑| = 611,5 [mm] 

Délka spojnice |𝑆𝐾𝑘| = 131,9 [mm] 

Teoretická délka aktuátoru v zavřeném stavu 𝐿𝑡𝑧 = 484,9 [mm] 

Teoretická délka aktuátoru v otevřeném stavu 𝐿𝑡𝑜 = 653,5 [mm] 

 

Délka aktuátoru v promítnuté rovině se liší od skutečné délky o přibližně 5 [mm]. Tato 

hodnota je zanedbatelná a další výpočty budou provedeny pro stav v promítnuté rovině 

(obr. 5.2). Hodnoty krouticího momentu od tíhy pátých dveří Mkt1 a Mkt2 budou skutečné. 

Úhel gama bude použitý pro výpočet zatím neznámé síly F2ak, která působí na aktuátory 

dveří. Délka spojnice středu otáčení dveří a kloubu dveří v otevřeném a zavřeném stavu je 

stejná |SKdo| = |SKdz|.  

 

Obr. 5.2 Kinematika pátých dveří v promítnuté rovině z - x 
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5.1 Určení krouticího momentu od tíhy dveří 
 

Z těžiště pátých dveří působí konstantní tíhová síla na měnícím se rameni LTo a LTz a 

vytváří tedy moment od tíhy pátých dveří MKt. Moment je nekonstantního charakteru a 

závisí na poloze dveří. Největší hodnoty nabývá tehdy, když se poloha těžiště nachází na 

vodorovné ose se středem otáčení S. Moment od tíhy dveří je rozdělen do dvou fází, 

protože pro každou fázi je použitý jiný vzorec. První fázi tvoří dráha dveří ze zavřené 

polohy po vodorovnou polohu těžiska s bodem otáčení S – uhel α (obr. 5.3). Výpočet bude 

proveden v čtyřech polohách (tab. 5.3). V druhé fázi se dveře pohybují z vodorovné do 

otevřené polohy – úhel β (obr. 5.3). Výpočet bude proveden v pěti polohách (tab. 5.4). 

 

Obr. 5.3 Působení tíhové síly FG a krouticího momentu od tíhy dveří Mkt 

 

První fáze 

Velikost vodorovného ramene tíhové síly: 

cos 𝛼 =
𝐿𝑇𝑧

|𝑆𝑇𝑧|
 => 𝐿𝑇𝑧                                                                                                                  (5.2) 

𝐿𝑇𝑧 = cos 𝛼 ∙ |𝑆𝑇𝑧|  [𝑚𝑚]                                                                                                            (5.3) 

𝐿𝑇𝑧 = cos 34,4 ∙ 550,5 = 454,23 [𝑚𝑚] 
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Velikost krouticího momentu od tíhy dveří MKt1 k bodu otáčení S: 

𝑀𝑘𝑡1 = 𝐹𝐺 ∙ 𝐿𝑇𝑧  [N ∙ mm]                                                                                                          (5.4)   

𝑀𝑘𝑡1 = 220,725 ∙ 454,23 = 100258,8 [N ∙ mm]       

 

Tab. 5.3 Tabulka vypočítaných hodnot MKt1 

α [°] LTz [mm] MKt1 [N·mm] 

-34,4 454,22 100258,81 

-24 502,91 111004,10 

-14 534,15 117899,77 

0 550,50 121509,11 

 

Druhá fáze 

Velikost vodorovného ramene tíhové síly:  

cos 𝛽 =
𝐿𝑇𝑜

|𝑆𝑇𝑜|
 => 𝐿𝑇𝑜                                                                                                                 (5.5) 

𝐿𝑇𝑜 = cos 𝛽 ∙ |𝑆𝑇𝑜| [𝑚𝑚]                                                                                                             (5.6) 

𝐿𝑇𝑜 = cos 53,6 ∙ 550,5 = 326,7 [𝑚𝑚]                   

 

Velikost krouticího momentu od tíhy dveří MKt2 k bodu otáčení S: 

𝑀𝑘𝑡2 = 𝐹𝐺 ∙ 𝐿𝑇𝑜  [N ∙ mm]                                                                                                            (5.7) 

𝑀𝑘𝑡2 = 𝐹𝐺 ∙ 𝐿𝑇𝑜 = 220,725 ∙ 326,7 = 72111 [N ∙ mm]       

 

Tab. 5.4 Tabulka vypočítaných hodnot MKt2 

β [°] LTo [mm] Mkt2 [N·mm] 

14 534,15 117899,77 

24 502,91 111004,10 

34 456,39 100735,62 

44 396,00 87406,34 

53,6 326,68 72105,80 
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5.2 Výpočet tíhové síly působící na aktuátor vlivem tíhy dveří 
 

Pro výpočet síly působící na aktuátor budou použity hodnoty krouticího momentu od 

tíhy pátých dveří, vypočítané v předcházející kapitole. Jako první musí být vypočítaná 

délka ramene v2 pomocí goniometrických funkcí. Na tohle rameno působí neznáma síla 

F2ak, kterou je možné vypočítat z rovnice 5.14. 

 

Obr. 5.4 Působení síly F2ak 

 

Výpočet výšky v1: 

𝑣1 = sin γ ∙ |𝑆𝐾𝑘|  [mm]                                                                                                               (5.8) 

𝑣1 = sin 14,5 ° ∙ 131,9 = 33,03 [mm]       

 

Výpočet odvěsny a1: 

𝑎1 = cos γ ∙ |𝑆𝐾𝑘|  [mm]                                                                                                              (5.9) 

𝑎1 = cos 14,5° ∙ 131,9 = 127,7 [mm]       

 

Výpočet odvěsny a2: 

𝑎2 = |𝑆𝐾𝑑| − 𝑎1 [mm]                                                                                                              (5.10)  

𝑎2 = 611,5 − 127,7 = 483,8 [mm]       
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Výpočet úhlu δ: 

tan δ =
𝑣1

𝑎2
=> δ  [−]                                                                                                                 (5.11) 

δ = 𝑡𝑎𝑛−1  (
𝑣1

𝑎2
 )  = 𝑡𝑎𝑛−1  (

33,03

127,7
 ) = 3,905 [°]                                                               (5.12) 

 

Výpočet výšky v2: 

𝑣2 = sin δ ∙ |𝑆𝐾𝑑|  [mm]                                                                                                            (5.13) 

𝑣2 = sin 3,905° ∙ 611,5 = 41,65 [mm]       

 

Výpočet síly působící na aktuátor F2ak: 

𝐹2𝑎𝑘 =
𝑀𝑘𝑡

𝑣2
 [N]                                                                                                                           (5.14) 

𝐹2𝑎𝑘 =
100260

41,65 
= 2407,5 [N]       

 

Hodnoty úhlu gama byly odečteny z 3D modelu. Devět hodnot uhlu přísluší devíti 

polohám otevření pátých dveří (čtyři polohy v první fázi a pět poloh v druhé fázi). Hodnota 

úhlu γ =14,5 [°] je v poloze zavřených dveří a γ =102,5 [°] v poloze otevřených dveří. 

 

Tab. 5.5 Tabulka vypočtených hodnot 

γ [°] v1 [mm] a1 [mm] a2 [mm] δ [°] v2 [mm] F2ak [N] 

14,5 33,0 127,7 483,8 3,91 41,65 2407,458 

24,9 55,5 119,6 491,9 6,44 68,61 1617,992 

34,9 75,5 108,2 503,3 8,53 90,67 1300,327 

48,9 99,4 86,7 524,8 10,72 113,79 1067,883 

62,9 117,4 60,1 551,4 12,02 127,34 925,85 

72,9 126,1 38,8 572,7 12,41 131,44 844,52 

82,9 130,9 16,3 595,2 12,40 131,32 767,12 

92,9 131,7 -6,7 618,2 12,03 127,43 685,91 

102,5 128,8 -28,5 640,0 11,37 120,60 597,89 
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Zhodnocení 

Výsledkem analýzy kinematiky je graf průběhu krouticího momentu od tíhy pátých 

dveří a průběh síly působící na aktuátory (obr. 5.5).  Z grafu je vidět, že krouticí moment 

(modrá) nabývá největší hodnoty při úhlu otevření dveří 0[°], tzn. těžiště je ve vodorovné 

poloze s osou otáčení dveří. Nejmenší hodnoty dosahuje při úplně otevřených dveřích, tedy 

v úhlu 53,6[°]. Velikost síly F2ak (červená) je největší při úplně zavřených dveřích, tzn. 

v úhlu otevření -34,4[°] potřebují aktuátory vyvinout největší sílu. Postupně nabývá 

klesající charakter až po úplné otevření dveří. Je to způsobeno měnícím se ramenem v2 

(obr. 5.4), na které působí síla F2ak. 

 

Obr. 5.5 Graf průběhu krouticího momentu od tíhy dveří a síly potřebné pro otevření dveří 
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6 Výpočet zvolené konstrukční varianty 
 

Analýzou kinematiky pátých dveří ŠKODA Octavia kombi byly získané potřebné 

délkové hodnoty aktuátoru v zavřeném a otevřeném stavu. Rozdílem těchto dvou 

vzdálenosti je požadovaná délka vysunutí pohyblivé části z pevné části aktuátoru 

(rov. 6.2). Vypočtena byla taky síla, která působí na oba aktuátory F2ak od tíhy dveří. 

Výpočet bude tedy proveden s poloviční sílou Fak působící na jeden aktuátor. Od této síly 

se odvíjí většina všech výpočtů konstrukčního návrhu aktuátoru. Čas otevření dveří byl 

stanoven na 10 [s]. 

 

Základní výpočty 

Síla působící na jeden aktuátor: 

𝐹𝑎𝑘 =
𝐹2𝑎𝑘

2
=

2407,5 

2
= 1203,8 [𝑁]                                                                                        (6.1) 

 

Délka vysunutí: 

𝑠 = 𝐿𝑠𝑜 − 𝐿𝑠𝑧 = 657 − 490 = 167 [𝑚𝑚]                                                                               (6.2) 

 

Požadovaná rychlost vysunutí aktuátoru: 

𝑣𝑣𝑡 =
𝑠

𝑡𝑣𝑡
=

167

10
= 16,7 [𝑚𝑚/𝑠]                                                                                               (6.3) 

 

Tab. 6.1 Tabulka hodnot potřebných pro návrh aktuátoru 

Požadovaný čas vysunutí vzpěry 𝑡𝑣𝑡 = 10 [s] 

Síla působící na dva aktuátory 𝐹2𝑎𝑘 = 2407,5 [N] 

Síla působící na jeden aktuátor 𝐹𝑎𝑘 = 1203,8 [N] 

Délka vysunutí  𝑠 = 167 [mm] 

Rychlost vysunutí 𝑣𝑣𝑡 = 16,7 [mm/s] 
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6.1 Tlačný řetěz 
 

V praxi se používá tento řetěz jako ekvivalent hydraulických válců s výhodou 

dosažení větších zdvihů při zachování zástavbových rozměrů mechanismu. Může pracovat 

ve svislé, vodorovné i nakloněné poloze. Požívá se např. ve zvedacích a manipulačních 

zařízeních, výtazích, výškově nastavitelných podiích nebo ve skladovacích mechanismech.  

 

Obr. 6.1 Tlačný řetěz od firmy Framo-Morat [13] 

 

6.1.1 Princip činnosti tlačného řetězu 

 

Je to speciální typ řetězu, který je možné díky upravenému tvaru článků ohnout jen do 

jednoho směru. Proto při vhodném umístění zatížení dokáže přenést sílu tahem ale i tlakem 

(obr. 6.1). Místa největšího namáhaní jsou ve výstupcích bočních desek řetězu (obr. 6.2). 

Může být poháněná jedním nebo vícerými řetězovými kolami (nejčastěji dvě řetězová 

kola). Je schopna dosáhnout rychlosti až do 200 [mm/s]. 

 

Obr. 6.2 Detail řetězu s vyznačenými oblastmi největšího namáhaní [13] 
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6.1.2 Návrh a kontrola tlačného řetězu 

 

Cílem bylo navrhnout řetěz, který bude optimalizovaný pro zatížení od tíhy pátých 

dveří, tedy pro sílu Fak. Snahou bylo dosáhnout malé rozměry, jednoduchou konstrukci a 

nízkou hmotnost. Řetěz bude poháněná dvěma řetězovými kolami, které zabezpečí lepší 

tuhost převodu a rozložení zatížení. Navržený řetěz je podobný normalizovanému řetězu 

od firmy FRAMO-MORAT (obr 6.1). Aby vyhovoval rozměrovým požadavkům, musela 

být konstrukce řetězu upravena. Proto se jedná o nenormalizovaný řetěz.  

 

Popis konstrukce navrženého tlačného řetězu 

Článek řetězu (obr. 6.3) se skláda ze čtyř častí: 1 – boční deska, 2 – čep, 3 – pouzdro, 

4 – podložka. Na čep o průmeru 3 [mm] jsou volně vloženy boční desky, které jsou 

vyrobené lisovaním a stříháním z plechu tloušťky 2 [mm] do požadovaného tvaru. Mezi 

deskami na čepe se nachází podložka. Na koncech čepu jsou nalisované pouzdra, kterými 

se spojují jednotlivé články a zároveň zachytávají axiální sily v ose čepu.  

 

Obr. 6.3 Konstrukce článku řetězu 

 

Materiály jednotlivých součásti článku řetězu (tab. 6.2) byly navržené podle funkce, 

kterou mají plnit. Boční deska musí přenášet tlakové napětí a otlačení od čepů řetězu 

(obr. 6.7). Čep musí odolávat hlavně střihovému a ohybovému napětí a taky otlačení od 

boční desky (obr. 6.5). Vymezovací podložka zabraňuje spojení bočních desek. To zajistí 

dostatečný přístup maziva k čepům. Pouzdra zalisované na koncích čepů se budou 

pohybovat po kluzné vložce. Proto musí být vyrobena z materiálů s dobrými kluznými 

vlastnostmi. 
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Popis řetězového převodu  

Tlačný řetěz (obr. 6.4) bude poháněný hřídelem s dvojicí řetězových kol (poz. 1), 

kterých roztečný průměr je 18 [mm]. Směr působení krouticího momentu při vysouvání 

aktuátoru je naznačený na obrázku. Rotační pohyb hřídele bude transformován na posuvný 

pohyb pracovní a volné větve řetězu (poz. 3). Pracovní větev (poz. 2) bude přenášet sílu 

Fak přes úchyt a vysune pohyblivou část aktuátoru. Na obrázku 6.4 je vidět taky největší 

rozměry převodu. Řetěz se skládá z 33 navzájem spojených článků. Pouzdra článků řetězu 

budou vedeny v kluzných vložkách horního a dolního housingu. Rozteč řetězu pr činí 9 

[mm]. Řetěz se bude vysouvat v délce 167 [mm]. První článek pracovní větve je spojen 

s úchytem pomocí čepu s hlavou s průměrem dříku 3 [mm] zajišteného pojistným 

kroužkem s označením ANSI-B27.7M. 

 

Obr. 6.4 Řetězový převod 

 

Tab. 6.2 Materiály čepu a boční desky řetězu [15] 

MATERIÁL ČSN EN Re [MPa] Rm [MPa] 

ČEP 16 343.6 34CrNoMo6 1000 1200 

BOČNÍ DESKA 14 221.6 20MnCr5 930 1225 

POUZDRO 12 040.6 C35E 430 650 

PODLOŽKA 11 375.1 S235JR 235 360 
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Pevnostní kontrola 

Řetěz bude namáhaný tlakem od síly Fak (obr. 6.5). Pro její symetrickou konstrukci 

bude na jednu boční desku působit jen poloviční síla Fak/2. Boční deska bude 

zkontrolovaná na tlakové napětí a na otlačení v místě styku s čepem řetězu. Čep bude 

nejvíce namáhaná součást tlačného řetězu. Kontrola bude provedena na napětí ve střihu a 

ohybu. Při výpočtu se bude uvažovat, že zatížení od síly Fak je zachycené dvěma zuby 

řetězového kola a tedy dvěma čepy. Hodnoty dovolených napětí a tlaků jsou uvedeny 

v tabulce 6.3. 

 

Tab. 6.3 Tabulka dovolených napětí a tlaků [15] 

 

 

Obr. 6.5 Působení sil v řetězu 

 ϬDt=Rm/2,5÷3,5  

[MPa] 

ϬDo=1,1*ϬDt  

[MPa] 

τDs=0,6*ϬDt  

[MPa] 

pD  [MPa] 

 

16 343 400 440 264 ≈ϬDt 

14 221 372 409 245 ≈ϬDt 
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Kontrola čepu 

Střih čepu: 

τs =
F

S
≤ τDs                                                                                                                                    (6.4) 

τs =

F𝑎𝑘

2
S1

=

F𝑎𝑘

2
π ∙ dč

2

4

=
2 ∙ F𝑎𝑘

π ∙ dč
2 =

2 ∙ 1203,8

π ∙ 32
= 85,1 [MPa]   

85,1 < 264 => podmínka vyhovuje  

 

Otlačení čepu: 

pč =

F𝑎𝑘

2
S2

≤ pD                                                                                                                               (6.5) 

pč =

F𝑎𝑘

2
S2

=

F𝑎𝑘

2
dč ∙ b

=
F𝑎𝑘

2 ∙ dč ∙ b
=

1203,8

2 ∙ 3 ∙ 2
= 100,3 [MPa]        

100,3 < 400 => podmínka vyhovuje 

  

Výpočet reakce: 

∑ 𝑀𝑜𝐴 = 0                                                                                                                                    (6.6) 

𝑅 ∙ 11,6 − (
𝐹𝑎𝑘

2
∙ 9,1) − (

𝐹𝑎𝑘

2
∙ 2,5) = 0                                                                                  (6.7) 

𝑅 =
𝐹𝑎𝑘 ∙ (9,1 + 2,5)

2 ∙ 11,6
=

𝐹𝑎𝑘

2
= 601,9 [𝑁] 

 

Výpočet maximálního ohybového momentu: 

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 ∙ 2,5  [N ∙ mm]                                                                                                          (6.8) 

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 601,9 ∙ 2,5 = 1504,4 [N ∙ mm] 
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Výpočet průřezového modulu v ohybu [2]: 

𝑊𝑜č =
𝜋 ∙ dč

3

32
  [mm3]                                                                                                                   (6.9) 

𝑊𝑜č =
𝜋 ∙ 33

32
 = 2,6507 ∗ 10−3 [mm3] 

 

Průběh ohybového momentu a smykového napětí byl vykreslen pomocí softwaru Autodesk 

Inventor. 

 

 

Obr. 6.6 Průběh ohybového momentu a smykového napětí 
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Ohybové napětí v čepu: 

Ϭo1 =
𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜č
≤ ϬDo  [MPa]                                                                                                     (6.10) 

Ϭo1 =
1504,4

2,6507
= 567,5  [MPa]                                            

 

Uvažujeme, že zatížení je přenášené dvěma zuby řetězových kol – tzn. zatížení se rozloží 

do dvou čepů řetězu. 

Ϭo2 =
Ϭo1

2
= 283,7 [MPa]                                                                                                         (6.11) 

Ϭo2 < ϬDo   

283,7 ≤ 440 => podmínka vyhovuje 

 

Redukované napětí podle hypotézy HMH [2]: 

Ϭred = √(Ϭo2
2 + 3) ∙ τs

2     [MPa]                                                                                         (6.12) 

Ϭred = √(283,72 + 3) ∙ 85,12 = 283,8 [MPa]   

 

Ϭred =
𝑅𝑒

𝑘𝑠č
=> 𝑘𝑠č  [MPa]                                                                                                         (6.13) 

 

Statická bezpečnost čepu: 

𝑘𝑠č =
𝑅𝑒

Ϭred
=

1000

283,8
= 3,52 [– ]                                                                                               (6.14) 

Optimální míra statické bezpečnosti se pohybuje v rozmezí 1,1÷1,3. Hodnota 3,52 je 

vyhovující. 
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Kontrola boční desky 

Boční deska bude zkontrolována na tlakové napětí v nejmenším průřezu S3 (obr. 6.7) a na 

otlačení od čepu. 

 

Obr. 6.7 Působení sily v průřezu boční desky 

 

Tlak v boční desce: 

Ϭt =
F

S
≤ ϬDt                                                                                                                                 (6.15) 

Ϭt =

F𝑎𝑘

2
S3

=  

F𝑎𝑘

2
b ∙ c

=
F𝑎𝑘

2 ∙ b ∙ c
=

1203,8

2 ∙ 2 ∙ 6
= 50,15 [MPa]  

50,15 < 372 => podmínka vyhovuje 

 

Otlačení boční desky: 

p𝑏𝑑 =
F

S2
≤ pD                                                                                                                              (6.16) 

p𝑏𝑑 =

F𝑎𝑘

2
S2

≤ pD         

p𝑏𝑑 = pč = 100,3 [MPa]        

100,3 < 372 => podmínka vyhovuje 

  



Diplomová práce  Ostrava 2015 

 

39 

  

6.2 Volba pohonu aktuátoru 
 

Pro pohon aktuátoru byl vybrán jednosměrný motor s třístupňovou planetovou 

převodovkou od firmy MAXON MOTOR AG s parametry uvedenými v tab. 6.4 [17]. 

Válcová konstrukce planetové převodovky je nejvíce vyhovující zvolené konstrukční 

variante. Jelikož je dodávána zvlášť motor i převodovka, museli být hodnoty na výstupu 

převodovky dopočítaný. Motor bude opatřen senzorem, který bude snímat a řídit délku 

vysunutí aktuátoru. 

              

Obr. 6.8 Planetová převodovka a jednosměrný elektromotor MAXON 

 

Tab. 6.4 Tabulka parametrů elektromotoru a převodovky [17] 

MOTOR MAXON RE 30 PARAMETR HODNOTA 

Jmenovité otáčky 𝑛𝑀 = 7630 min-1 

Jmenovitý krouticí moment 𝑀𝑘𝑀 = 0,0516 Nm 

Výkon 𝑃𝑀 = 60W 

Otáčky naprázdno  8170 min-1 

Maximální krouticí moment  0,853 Nm 

Jmenovité napětí  12V 

Váha  260g 

PLANETOVÁ PŘEVODOVKA GP 32   

Převodový poměr 𝑖PŘ = 159:1 

Maximální účinnost 𝜂PŘ = 70% 

Počet stupňů  3 

Maximální stály krouticí moment  6 N·m 

Váha  190g 
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Určení otáček na výstupu z převodovky: 

𝑖PŘ =
𝑛𝑀

𝑛PŘ

=> 𝑛PŘ   [−]                                                                                                             (6.17) 

𝑛PŘ =
𝑛𝑀

𝑖PŘ

=
7630

159
= 47,99 [min−1]                                                                                      (6.18) 

 

Určení krouticího momentu na výstupu z převodovky: 

𝑀𝑘PŘ = 𝑖PŘ ∙ 𝑀𝑘𝑀 ∙ 𝜂PŘ  [N ∙ 𝑚𝑚]                                                                                           (6.19) 

𝑀𝑘PŘ = 159 ∙ 0,0519 ∙ 0,67 = 5496,95 [N ∙ 𝑚𝑚]                                                               

 

6.3 Návrh a výpočet převodového mechanismu 

 

Pro přenos krouticího momentu z hřídele převodovky na hnanou hřídel byl zvolený 

dvoustupňový ozubený převod (obr. 6.9). Skládá se z kuželového soukolí se zakřivenými 

zuby, které bude pohánět předlohový hřídel. Použitím zakřivených zubů by se měla snížit 

hlučnost kuželového soukolí. Čelním soukolím s přímými zuby bude dále krouticí moment 

přenesen na hnanou hřídel. Kvůli dosažení vhodné osové vzdálenosti obsahuje čelní 

soukolí vložené kolo. U čelního soukolí nebyly použité šikmé zuby, aby se zabránilo 

vzniknutí nežádoucích axiálních sil. Hnaná hřídel s řetězovými koly bude transformovat 

krouticí moment na posuvnou tlačnou sílu řetězu. Tato síla zajistí hlavní funkci aktuátoru - 

otevření pátých dveří. 

Pro výrobu ozubených kol byla zvolena technologie práškové metalurgie, známou 

taky pod anglickým názvem sintering. Tato technologie je časově nenáročná a pro 

případnou výrobu prototypu aktuátoru je dostačující. Podle kvality sinteringu se odvíjí 

drsnost povrchu kol.  

Ozubené a řetězové kola jsou namísto klasických hřídelů s kruhovým průřezem 

uloženy na hřídelích se šestihranným průřezem. Jelikož bude hřídel s kolem spojený 

tvarovým stykem, při přenosu krouticího momentu odpadá možnost prokluzu. Proto 

nemusí být provedený výpočet pro nalisovaný spoj. Pro spolehlivý provoz mechanismu 

bude stačit uložit kola na hřídelích s malým přesahem H7/p6. Tím zajistíme axiální 
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stabilitu kol. Navržený materiál pro hřídele je nelegovaná ocel s označením 12 061.6 dle 

ČSN s pevností po zušlechtění Rm = 900 [MPa]. Hodnota dovoleného napětí v krutu: 

τDk = 250 [MPa] [15]. 

 

Obr. 6.9 Schéma ozubeného převodu 

 

Předběžné výpočty 

Podle těchto výpočtů budou navržené a vypočtené skutečné hodnoty celkového převodu, 

krouticího momentu a otáček na hnané hřídeli a času vysunutí aktuátoru. 

 

Potřebný minimální krouticí moment na hnané hřídeli bez ztrát: 

𝑀𝑘𝐻𝐻𝑡 = 𝐹𝑎𝑘 ∙
𝐷𝑟

2
  [N ∙ mm]                                                                                                     (6.20) 

𝑀𝑘𝐻𝐻𝑡 = 1203,8 ∙
18

2
= 10834,2 [N ∙ mm] 

 

Teoretické otáčky hnané hřídele: 

𝑛𝐻𝐻𝑡 =
𝑣𝑣𝑡 ∙ 60

𝜋 ∙ 𝐷𝑟
=

16,7 ∙ 60

𝜋 ∙ 18
= 17,72 [min−1]                                                                     (6.21) 
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Teoretický převodový poměr: 

𝑖𝑐𝑡 =
𝑛𝑃Ř

𝑛𝐻𝐻𝑡
=

47,99

17,72
= 2,7082 [−]                                                                                          (6.22) 

 

6.3.1 Kuželové soukolí 

Hlavním omezujícím faktorem při návrhu kuželového soukolí byl prostor, kde se 

musel vtěsnat. Kuželový pastorek je zajištěn proti pootočení závrtným šroubem o průměru 

3[mm]. Šroub může být při montáži navíc pojištěn lepidlem. Kuželové kolo přenáší axiální 

sílu do kluzného ložiska. Ze zvolených počtů zubů obou kol (pastorek: z1=14, kolo: z2=25) 

jsem vypočítal převodový poměr i1,2. Modul soukolí byl navržen pomocí softwaru 

MODUL. Jeho hodnotu volím nejbližší vyšší od vypočtené hodnoty: 𝑚𝑛1,2 = 1. 

Výpočet převodového poměru: 

𝑖1,2 =
𝑧2

𝑧1
                                                                                                                                         (6.23) 

𝑖1,2 =
25

14
= 1,7857 

 

Obr. 6.10 Výpočet modulu kuželového soukolí pomocí softwaru MODUL 
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Návrh a kontrola předlohové hřídele 

Výpočet krouticího momentu: 

Účinnost kuželového soukolí volím dle [3]: 𝜂𝑘𝑘 = 0,98 [−] 

Účinnost kluzných ložisek volím dle [3]: 𝜂𝑘𝑘 = 0,96 [−] 

𝑀𝑘𝑃𝐻 = 𝑖1,2 ∙ 𝑀𝑘𝑃Ř ∙ 𝜂𝑘𝑘 ∙ 𝜂𝑘𝑙  [N ∙ mm]                                                                                  (6.24) 

𝑀𝑘𝑃𝐻 = 1,7857 ∙ 5496,95 ∙ 0,98 ∙ 0,96 = 9234,9 [N ∙ mm]       

 

Obr. 6.11 Předlohová hřídel 

 

Návrh průměru předlohové hřídele (odvozeno z rovnice 6.27): 

𝑑𝑃𝐻 ≥ √
16 ∙ 𝑀𝑘𝑃𝐻

 𝜋 ∙ 𝜏𝐷𝑘    

3

= √
16 ∙ 9234,9 

 𝜋 ∙ 250

3

= 5,73 [mm]                                                           (6.25) 

Dle výpočtu volím průměr hřídele dPH = 6 [mm]. 

 

Průřezový modul v krutu [2]: 

𝑊𝑘𝑃𝐻 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑃𝐻

3

16
  [mm3]                                                                                                          (6.26) 

𝑊𝑘𝑃𝐻 =
𝜋 ∙ 63

16
= 42,41 [mm3]   



Diplomová práce  Ostrava 2015 

 

44 

  

Namáhaní v krutu [2]: 

τkPH =
𝑀𝑘𝑃𝐻

𝑊𝑘𝑃𝐻
≤ τDk  [MPa]                                                                                                      (6.27) 

τkPH =
9234,9 

42,41
= 217,7 [MPa]   

217,7 ≤ 250 => podmínka vyhovuje 

 

Statická bezpečnost: 

𝑘𝑃𝐻 =
𝜏𝐷𝑘

𝜏𝑘𝑃𝐻
 [−]                                                                                                                           (6.28) 

𝑘𝑃𝐻 =
250

217,7
= 1,15 [−]                                   

Optimální míra bezpečnosti se pohybuje v rozmezí 1,1÷1,3. Hodnota 1,15 je vyhovující. 

 

6.3.2 Čelní soukolí 

Skládá se ze tří ozubených kol. Ze zvolených počtů zubů (pastorek: z1=11, 

kolo: z2=17) jsme vypočítali převodový poměr i1,2. Vložené kolo s počtem zubů z5=14 

nemění hodnotu krouticího momentu ani otáček, mění jen směr otáčení čelního kola. Bylo 

použito pro zvýšení osové vzdálenosti pastorku a kola na hodnotu 33,25 [mm]. Modul 

soukolí byl zvolen pomocí softwaru MODUL. Jeho hodnotu volím nejbližší vyšší od 

vypočtené hodnoty: 𝑚𝑛3,4 = 1,125. V případě výroby ozubených kol by musela být 

provedena pevnostní analýza. Z důvodu nízkého počtu zubů by se taky museli navrhnout 

korekce pro odstranění podřezání zubů. 

 

Výpočet převodového poměru: 

𝑖3,4 =
𝑧4

𝑧3
                                                                                                                                         (6.29) 

𝑖3,4 =
17

11
= 1,5166 
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Obr. 6.12 Výpočet modulu čelního soukolí pomocí softwaru MODUL 

 

Návrh a kontrola hnané hřídele: 

Výpočet krouticího momentu: 

𝑀𝑘𝐻𝐻𝑡 = 𝑖3,4 ∙ 𝑀𝑘𝑃𝐻 ∙ 𝜂č𝑘 ∙ 𝜂𝑘𝑙  3  [N ∙ mm]                                                                            (6.30) 

Účinnost čelního soukolí volím dle [3]: 𝜂𝑘𝑘 = 0,98 [−] 

𝑀𝑘𝐻𝐻𝑡 = 1,5455 ∙ 9234,9 ∙ 0,98 ∙ 0,963 = 12347,5 [N ∙ mm]       

 

Obr. 6.13 Hnaná hřídel 
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Návrh průměru hnané hřídele (odvozeno z rovnice 6.33): 

𝑑𝐻𝐻 ≥ √
16 ∙ 𝑀𝑘𝐻𝐻

 𝜋 ∙ 𝜏𝐷𝑘    

3

= √
16 ∙ 12347,5  

 𝜋 ∙ 250

3

= 6,32 [mm]                                                       (6.31) 

Volím průměr hřídele dPH = 7[mm]. 

 

Průřezový modul v krutu: 

𝑊𝑘𝐻𝐻 =
𝜋 ∙ 𝑑𝐻𝐻

3

16
  [mm3]                                                                                                          (6.32) 

𝑊𝑘𝐻𝐻 =
𝜋 ∙ 63

16
= 42,41 [mm3]   

 

Namáhaní v krutu: 

τkHH =
𝑀𝑘𝐻𝐻

𝑊𝑘𝐻𝐻
≤ τDk  [MPa]                                                                                                      (6.33) 

τkHH =
𝑀𝑘𝐻𝐻

𝜋 ∙ 𝑑𝐻𝐻
3

16

=
12347,5

𝜋 ∙ 73

16

= 183,7 [MPa]                                       

183,7 ≤ 250 => podmínka vyhovuje 

 

Statická bezpečnost: 

𝑘𝐻𝐻 =
𝜏𝐷𝑘

𝜏𝑘𝐻𝐻 
 [−]                                                                                                                          (6.34) 

𝑘𝐻𝐻 =
250

183,7
= 1,36 [−]                           

Optimální míra statické bezpečnosti se pohybuje v rozmezí 1,1÷1,3. Hodnota 1,36 je 

vyhovující. 
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6.3.3 Řetězový převod 

Pro pohon řetězu je použitá dvojice řetězových kol (poz. 4). Kola mají šestihranné díry 

pro nasazení na hnanou hřídel (obr. 6.13). Tím se dosáhne tvarové spojení kol a hřídele. 

Kvůli speciální konstrukci řetězového převodu se jeho účinnost nedá přesně určit. Třením 

pouzder řetězu o kluzné vložky (poz. 1) housingu (poz. 2) se část mechanické energie 

promění na tepelnou. Hodnota účinnosti byla odhadnuta dle podobných mechanismů. Ve 

výpočtu je použita hodnota 𝜂ř𝑝 = 0,90 [−].  

 

Obr. 6.14 Řez aktuátorem 

 

Krouticí moment na hnané hřídeli se ztrátami řetězového převodu: 

𝑀𝑘𝐻𝐻 = 𝑀𝑘𝐻𝐻𝑡 ∙ 𝜂ř𝑝 [N ∙ mm]                                                                                                  (6.35) 

𝑀𝑘𝐻𝐻 = 12347,5 ∙ 0,9 = 11137 [N ∙ mm]       

𝑀𝑘𝐻𝐻 > 𝑀𝑘𝐻𝐻𝑡  => podmínka vyhovuje                                                                            (6.36) 

 

 

Obr. 6.15 Řetězové kolo s rozměry v [mm] 
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Skutečné vypočtené parametry aktuátoru 

Volbou počtů zubů jsem se snažil přiblížit požadovanému předběžnému výpočtu 

celkového převodového poměru. Tyto dvě hodnoty vypočtené z rovnic 6.22 a 6.37 se ale 

nepatrně liší. Projeví se to na změně otáček hnané hřídele respektive na rychlosti a času 

vysouvání aktuátoru. Požadovaný čas vysunutí aktuátoru se z 10 [s] prodlouží na 10,2 [s]. 

Ve fázi aktuátoru jako prototypu můžeme tuto změnu považovat za zanedbatelnou.  

 

Skutečný celkový převodový poměr: 

𝑖𝑐 = 𝑖1,2 ∙ 𝑖3,4 [−]                                                                                                                          (6.37) 

𝑖𝑐 = 1,7857 ∙ 1,5166 = 2,7579 [−] 

 

Skutečné otáčky hnané hřídele: 

𝑛𝐻𝐻 =
𝑛𝑃Ř

𝑖𝑐 
  [min−1]                                                                                                                   (6.38) 

𝑛𝐻𝐻 =
47,99

2,7579 
 = 17,39 [min−1]                

 

Skutečné rychlost vysouvání aktuátoru: 

𝑣𝑣 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑟 ∙ 𝑛𝐻𝐻

60
  [mm/s]                                                                                                        (6.39) 

𝑣𝑣 =
𝜋 ∙ 18 ∙ 17,39

60
= 16,39 [mm/s]                                 

 

Skutečný čas vysunutí: 

𝑡𝑣 =
𝑠

𝑣
 [𝑠]                                                                                                                                      (6.40) 

𝑡𝑣 =
167

16,39
= 10,2 [𝑠]   
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7 Konstrukční popis součástí aktuátoru 

 

V této kapitole jsou popsány součásti aktuátoru, které budou vyrobeny vstřikováním 

plastu do formy ale i ocelové součásti vyráběné tvářením a třískovým obráběním. Při 

návrhu plastových součásti byl kladen důraz na zachování stejné tloušťky žeber na jedné 

součásti, minimalizování ostrých hran a hlavně na odformování (po vstříknutí plastu do 

formy a následném ochlazení se musí dát součást vybrat z formy). Při návrhu ocelových 

součásti jsem se snažil zachovat co nejmenší hmotnost a jednoduchost výroby. 

 

7.1 Housing 

 

Tato komponenta válcového tvaru se nachází přibližně ve středu aktuátoru. Je to 

dvojdílná rozebíratelná součást. Jejíž tvar se odvíjí od vnějšího obalu aktuátoru. Po spojení 

pomocí klipů je možné tuto součást vložit do ocelového pouzdra. Rovinné stěny součásti 

jsou pod technologickým úkosem 2 [°]. Navržený materiál pro tuto součást je plast 

Polyamid s přidanými sklenými vlákny s označením PA 66 GF30. Sklené vlákna zvyšují 

pevnost a tuhost. 

 

Obr. 7.1 Součásti uložené v housingu 
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Housing slouží hlavně pro uložení části ozubeného a řetězového převodu. Obsahuje 

válcové vybrání pro kluzná ložiska (poz. 1), které nesou předlohový a hnaný hřídel a čep 

vloženého kola. Když nebereme v úvahu klipový spoj (poz. 3), housing horní a dolní jsou 

zrcadlově souměrné součásti (obr. 7.2). Housing je spojen pomocí tvarového styku 

s podpěrou řetězu (poz. 2) a s převodovkou (poz. 6). Housing je po ustavení všech součástí 

uvnitř spojen klipovým spojem a vložen do ocelového pouzdra. Axiálně se zajistí pojistnou 

sponou v místě (poz. 5). Dalším důležitým úkolem housingu je vedení tlačného řetězu po 

kluzné vložce (poz. 4). 

 

Obr. 7.2 Housing dolní (vlevo) a housing horní (vpravo) 

 

7.2 Kluzné vložky 
 

Klipovým spojením dvou částí housingu vzniká přesná kluzná dráha pro řetěz. Kluzná 

vložka je vyrobena z polytetrafluóretylénu s obchodním názvem teflon. S housingem je 

spojena tvarovým stykem a může být pojištěna lepením. Je vyráběna frézováním a svými 

kluznými vlastnostmi vyhovuje funkci vedení řetězu. Celkem jsou použité čtyři kluzné 

vložky.  

 

Obr. 7.3 Umístění a detail kluzné vložky 
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7.3 Kluzné ložiska 
 

Kvůli nedostatku místa museli být použitý nenormalizované celoobvodové ložiska 

s rozměry na obr. 7.4. Budou vyráběny z polyamidu s přidanými sklenými vlákny a 

teflonem s označením (PA66+TPFE) GF20. Teflon zabezpečí kluzné vlastnosti a skleněné 

vlákna zvýší tuhost a pevnost. Výhodou je bezúdržbový provoz.  Ložisko může být 

s housingem navíc pojištěno lepidlem. Na vnitřní průměr ložiska 6 [mm] je předepsaná 

tolerance H7. 

 

 

 

 

 

 

7.4 Spojovací čepy 
 

Jsou určeny na tvarové spojení převodovky elektromotoru s housingem. Jsou to 

jednoduché součásti válcového tvaru na jedné straně se závitem a na druhé s hlavou. 

Součást bude vyráběna soustružením a frézováním. Hlava obsahuje rovinné plochy pro 

možnost uchycení utahovacím klíčem. Po našroubování čepů na čelo převodovky se vloží 

do tvarového vybrání v dolním housingu (obr. 7.2, poz. 6.). Ke spojení převodovky s 

housingem dochází až po spojení obou dílu housingu klipovými spoji. Celkově jsou 

použity čtyři kusy. 

 

Obr. 7.5 Spojovací čep 

 

Obr. 7.4 Kluzné ložisko se základními rozměry v mm 
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7.5 Pojistná spona 
 

Slouží k zajištění housingu s pouzdrem pevné části aktuátoru v axiálním směru ale i 

proti rotaci. Je vytvarována ohýbáním pružinového drátu průměru 1,5 mm. Norma 

materiálu EN 10270-3 - 1.4310 - NS – 1,5. Tento princip zajištění není celkem spolehlivý a 

slouží jen pro prototypovou fázi aktuátoru. Spona bude namáhaná na střih. V případu 

sériové výroby aktuátorů by pojistná spona musela být nahrazena jiným jistícím prvkem, 

např. zalisování části ocelového pouzdra směrem k jeho ose. 

 

Obr. 7.6 Umístění a detail pojistné spony 

 

7.6 Podpěra 
 

Součást zabraňuje samovolnému pohybu řetězu, tedy udává přesnou trajektorii, po 

které se má volná větev řetězu pohybovat. Zároveň slouží i jako vodící drážka. Na levé 

straně podpěry se nacházejí prvky pro zajištění tvarovým stykem s housingem (obr. 7.7), 

K podpěře nebyla provedena pevnostní analýza z důvodu malého zatížení. Při maximálním 

zatížení na ni působí vlastní tíha volné větve řetězu, což je zanedbatelné. Jako materiál 

podpěry byl navržen polyoxymetylen kopolymer (POM C). Je to mnohostranně použitelný 

technický plast s vysokou pevností a tvarovou stálostí. Má nízké adhezní síly, a proto má 

dobré kluzné vlastnosti. 

 

Obr. 7.7 Podpěra 
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7.7 Úchyty 
 

Jsou přizpůsobeny konstrukci aktuátoru. Jsou vystaveny síle Fak, kterou musí aktuátor 

vyvinout pro otevření pátých dveří. Společným znakem plastové konstrukce úchytů je 

závitová tyč zastříknutá na jejích koncích.  

Úchyt pevné části 

Součást ve tvaru trubky s vnitřním průměrem shodným s vnějším průměrem 

elektromotoru. Úchyt je z jedné strany opřen čelem o planetovou převodovku, které vnější 

průměr odpovídá vnějšímu průměru úchytu. Z druhé strany je úchyt uzavřen a opírá se o 

pouzdro pevné části aktuátoru. Z jeho osy vychází zastříknutá závitová tyč. Zevnitř je 

úchyt opatřen žebry, které zvyšují tuhost a pevnost. Nachází se v něm taky díra, přes 

kterou vedou vodiče napájení a řízení elektromotoru.  

 

Obr. 7.8 Úchyt pevné části 

 

Úchyt pohyblivé části 

Účelem úchytu je spojení výsuvné časti aktuátoru s pracovní větví tlačného řetězu. 

Kvůli nesymetrickému uložení řetězu v pevné části aktuátoru byla navržena konstrukce 

úchytu taktéž nesymetrického tvaru. Je částečně válcového tvaru pro lepší rozložení tlaku 

v místě styku s vnějším pouzdrem. Na jedné straně je tvarově přizpůsoben pro spojení 

s řetězem čepovým spojem. Na druhé straně se stejně jako u předešlého úchytu nachází 

závitová tyč. 

 

Obr. 7.9 Úchyt pohyblivé části 
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Pevnostní analýza úchytů 

Pevnostně museli být úchyty dimenzován tak, aby byli schopny přenášet sílu 

dostatečnou k otevření pátých dveří Fak. Konstrukce úchytů je z technického plastu PA 66 

GF30 – polyamid 66 zesílený sklenými vlákny, které zajišťují vysokou pevnost a tuhost. 

Odolává taky vůči vysokým teplotám a UV záření. Nejnižší hranice meze kluzu je 

120 [MPa] dle [14]. Pomocí softwaru podporujícího metodu konečných prvků byly 

nasimulovány okrajové podmínky a působení sil. Z průběhu napětí v úchytech (obr. 7.10 a 

7.11) je vidět, že největší hodnoty dosahuje ve vrubech. Lokální špičky napětí (úchyt 

pevné části 40,5 [MPa] a úchyt pohyblivé části 72 [MPa]) jsou ale menší než hranice meze 

kluzu. Z toho vyplývá, že jsou úchyty dostatečně dimenzovány. 

 

 

Obr. 7.10 Pevnostní analýza úchytu pevné části aktuátoru v řezu 

 

 

Obr. 7.11 Pevnostní analýza úchytu pohyblivé části aktuátoru 
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7.8 Pouzdra 
 

Vnější obal aktuátoru tvoří ocelové pouzdro pevné a pohyblivé časti. Mají stejnou 

tloušťku stěn 1[mm] ale odlišné průměry a délky. Protože jsou to hlavní pohledové i 

funkční části, byly opatřeny povrchovou úpravou technologii kataforézního lakování - 

KTL. Technologii se dosahuje tloušťky povrchové úpravy 15÷30 [μm] a zabezpečí 

odolnost vůči korozi a otěru. Při návrhu konstrukce se musel brát ohled na tuto tloušťku, 

aby po nalakování zůstalo mezí vnitřní a vnější trubkou uložení s vůlí. To zajistí vysouvání 

pohyblivé části aktuátoru v délce 167 [mm] bez větších ztrát. Trubky museli být z jednoho 

konce zlisované na menší průměr, co nabídlo vhodné spojení úchytů s koncovkami a 

kulovými klouby. Trubka pevné části aktuátoru obsahuje navíc díry průměru 1,5 [mm] pro 

axiální zajištění housingu pomocí spony.  

 

Obr. 7.12 Pouzdra aktuátoru 

 

7.9 Vika 
 

Prvky sloužící k spojení úchytu a pouzdra do jednoho celku. Jsou vyrobeny lisováním 

plechu tloušťky 1,5 [mm] do požadovaného tvaru (obr. 7.13). V ose vík se nachází krček se 

závitem M6. Touhle operaci se dosáhlo spojení závitového prvku s víkem do jedné 

součásti. Pomoci závitu jsou spojeny s úchyty a spojují pevní a posuvní část aktuátoru do 

jednoho celku.  

 

Obr. 7.13 Vika 
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7.10 Koncovky 
 

Součást, pomocí které je aktuátor uchycen o kulové čepy zanýtované v karoserii a v 

pátých dveřích automobilu. Aktuátor bude svou pevnou části připevněn o karoserii a 

pohyblivou části o dveře. Spojení koncovky s kulovým čepem zabezpečuje jednoduchý 

kloubový spoj s pojistným plechem (obr. 7.14), který se při demontáži musí uvolnit. 

Koncovky budou našroubovány na závitových tyčích úchytů obou částí aktuátoru. 

 

 

 

 

Obr. 7.14 Základní rozměry koncovky v [mm] od firmy ATV [16] 
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8 Závěr 
 

Cílem práce bylo navrhnout koncept mechanismu automatického otevírání pátých 

dveří automobilu Škoda Octavia II kombi. V úvodní části jsem se obeznámil s danou 

tematikou. Následně jsem provedl rozbor možných konstrukčních řešení a způsobů 

principu pohonu aktuátoru. Ze tří navržených konstrukčních řešení byla zvolena varianta 

s planetovou převodovkou a ozubeným převodem. Vysouvání všech konstrukčních návrhů 

aktuátorů bylo založeno na principu použití tlačného řetězu. Tento prvek mění rotační 

pohyb hnané hřídele s řetězovými koly na posuvný pohyb pohyblivé části aktuátoru. Síla 

působící na jeden aktuátor Fak=1203,5[N] byla získaná z analýzy kinematiky pátých dveří 

zvoleného automobilu. Analýzou jsem zjistil taky délku aktuátoru v otevřeném i zavřeném 

stavu. Podle těchto parametrů jsem provedl návrhové výpočty aktuátoru a jeho 

jednotlivých dílů. Pevnostní výpočet tlačného řetězu obsahuje kontrolu boční desky i čepu 

řetězu. Pro pohon aktuátoru byl zvolen jednosměrný motor s třístupňovou planetovou 

převodovkou. Z výstupní hřídele převodovky je krouticí moment přenášen na hnanou 

hřídel pomocí dvoustupňového ozubeného převodu. Předlohová a hnaná hřídel byly 

zkontrolované na dovolené napětí v krutu. Dle předběžných výpočtů jsem navrhl teoretický 

celkový převodový poměr ozubených soukolí. Následně byl převodový poměr přepočítán 

na skutečnou hodnotu. Malá změna převodového poměru zapříčinila zvětšení času 

vysunutí aktuátoru z požadovaných 10 [s] na 10,2 [s], přičemž toto drobné navýšení u 

prototypu lze zanedbat. Správná poloha pátých dveří respektive délka vysunutí aktuátoru 

bude řízená elektronicky - senzorem otáček umístěným za elektromotorem a řídící 

jednotkou. Závěrečná část práce obsahuje konstrukční popis jednotlivých součásti 

aktuátoru. K nejvíce namáhaným součástem patří úchyt pevné a pohyblivé části aktuátoru. 

Proto byla k těmto plastovým dílům vypracována pevnostní analýza pomocí metody 

konečných prvků. Největší rozměr aktuátoru v průměru 36,5 [mm] je vyhovující pro 

umístění v daném prostoru mezi karoserii a pátými dveřmi. Celková hmotnost aktuátoru 

byla vypočtena dle 3D softwaru na 1,45 [kg]. V případě sériové výroby by se tato 

hmotnost dala ještě snížit, např. optimalizací součásti nebo použitím jiných materiálů. 

Navržený koncept aktuátoru má své výhody, ale také nevýhody. Mezi nevýhody patří 

poměrně velký počet součástí (celkem 40). To může zapříčinit vyšší investici pro realizaci 

prototypu ale i vyšší pravděpodobnost vzniku poruchy při zatěžovacích zkouškách a 

zkouškách životnosti. Jelikož při vysouvání aktuátoru dochází k tření řetězu o kluzné 

 



Diplomová práce  Ostrava 2015 

 

58 

  

vložky, je nutné tyto části mazat. Problémy můžu nastat při absenci nebo degradaci maziva 

vlivem teplotních změn. Pro ověření funkčnosti mechanismu, musí být nejdříve vyroben 

prototyp aktuátoru. Musel by být plně otestován a dle výsledků by se dalo vyhodnotit, zda 

je navržený aktuátor výhodné vyrábět sériově. 
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