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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

KRČMÁŘ, R. Zpracování samočinné převodovky jako výukové pomůcky: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 

2015, 63 s. Vedoucí práce: Richtář, M. 

 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním samočinné převodovky jako výukové 

pomůcky. Celá práce se dá rozdělit do tří základních částí, teoretický rozbor, technický 

popis řešené převodovky a praktickou část. V teoretickém rozboru popisuji funkci 

převodovek a jejich základní rozdělení. V další části práce se zaměřuji na řešenou 

převodovku, popisuji její základní části a princip činnosti. V praktické části navrhuji 

ideální řez, tak aby učební pomůcka byla co nejužitečnější.  Dále zde navrhuji stojan, 

počítám pilový diagram a sestavuji pomocnou tabulku, která je součástí výukové pomůcky. 

V závěru práce jsou napsány doporučení pro zlepšení.  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

KRČMÁŘ, R. Solution of Automatic Gearbox as Teaching Equipment: Bachelor 

Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Institute of transport, 2015, 63 p. Thesis head: Richtář, M. 

 

Bachelor thesis is occuping of processing automatic gearbox as a teaching tool. Whole 

work could be divide to three basic parts, teoretical analysis, technical description of 

solving gearbox and practical part. In teoretical analysis I´m describing function of 

gearbox and their basic division. In next part of work I focus on solving gearbox , 

describing their basic parts and principle of function. In practical part I design ideal 

section, to be teaching tool the most useful. Then I design stand, count saw diagram and do 

an auxiliary table, which is part of teaching tool. In conclusion of work there are written 

recommendations for upgrades. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka    Jednotka     Vysvětlivka 

𝑎     [mm]     střední šířka svaru 

𝑑𝑑𝑝    [´´]     průměr kola v palcích 

𝑑𝑑     [mm]     průměr disků 

𝑑2     [mm]     střední průměr závitu 

𝑑3    [mm]     vnitřní průměr závitu 

 𝑓     [1]     součinitel tření pro ocel – ocel  

𝐹     [N]     síla působící na šroub 

 v kolmém směru proti síle třecí 

𝐹𝑜     [N]      síla působící v ose šroubu 

𝐹𝑛     [N]     normálová síla 

𝐹𝑡     [N]      síla třecí 

𝑔     [m/s
-2

]     tíhové zrychlení 

𝐻𝑐     [mm]     celková výška kola 

Hp     [mm]     výška pneumatiky 

𝑖𝑑1−4     [1]     konečný převodový poměr pro  

         stupně 1 až 4 

𝑖𝑑5−6     [1]     konečný převodový poměr pro  

         stupně 5 a 6  

𝑖𝑚𝑎𝑥     [1]     maximální převodový poměr 

𝑖𝑚𝑖𝑛     [1]     minimální převodový poměr 

𝐾𝑏𝑒𝑧     [1]      bezpečnost  

𝑙     [mm]     délka svaru 

𝑙𝑝𝑎     [mm]     délka patky 

𝑙𝑝ř𝑒     [mm]     délka převodovky 

𝑙𝑠    [mm]      skutečná délka svaru 

𝑚     [kg]     hmotnost převodovky 

𝑀𝑡𝑧     [Nmm]     moment třecí v závitu 

𝑜𝑘     [m]      obvod kola 

𝑜𝑡𝑚     [1/min]    otáčky motoru 

𝑃     [mm]     stoupání závitu 
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𝑞𝑖;𝑖+1     [1]      poměry dvou po sobě jdoucích 

         převodů 

𝑅𝑒     [MPa]     mez kluzu v tahu 

𝑅𝑖     [1]     rozsah převodových stupňů 

𝑟𝑘     [mm]     poloměr kola 

š𝑝𝑟𝑜𝑓     [mm]     šířka profilu  

š𝑝     [mm]     šířka plechu 

𝑣𝑚𝑎𝑥1     [km/h]     maximální rychlost na první 

         převodový stupeň 

𝑧𝑖    [1]     počet zubů 

         v kolmém směru proti síle třecí 

 𝛽     [°]     vrcholový úhel závitů 

𝜓     [°]      úhel stoupání závitu 

𝜑´     [°]      třecí úhel mezi šroubem a  

         maticí 

𝛿𝑡     [MPa]      namáhání šroubu 

𝜎𝑅𝐸𝐷     [MPa]      redukované namáhání 

𝜏𝑘     [MPa]      namáhání v krutu 

𝜏⫠𝑜     [MPa]      namáhání v ohybu 

𝜏⫠𝑡     [MPa]      namáhání v tlaku 

 

DSG          Direct shift gear 

SST         Sport Shift Transmission 

TCT         Twin Clouch Technology 
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1 Úvod  

 

 

Automobily jsou v dnešní době nejpoužívanější dopravní prostředky. Lidé se je snaží 

zdokonalovat tak, aby byly co možná nejefektivnější a nejpohodlnější. Často vylepšují a 

zdokonalují již použitá zařízení, zejména motor vozidla, spojku, převodovku.  Tyto prvky 

jsou hlavními pohonnými částmi vozidla. Zdokonalováním těchto částí obvykle vznikají 

velmi složité díly, které jsou těžké na pochopení principu činnosti. Já se ve své práci budu 

věnovat převodovce. Převodovka je mechanický měnič velikosti točivého momentu. 

Základním účelem je přizpůsobit malý rozsah otáček a točivého momentu motoru, k 

velkému rozsahu rychlostí vozidla. Dále umožňuje změnu převodu mezi motorem a 

hnacími koly tak, aby motor měl stále vysoké otáčky, při kterých dosahuje nejvyššího 

výkonu, bez ohledu na rychlost jízdy. Díky technologiím, které jsou v dnešní době 

dostupné a inženýrům, kteří se převodovkami zabývají, byla vyvinuta samočinná 

převodovka. Tato převodovka dokáže měnit rychlostní stupně bez asistence řidiče. Cílem 

mé práce je z této převodovky vytvořit studijní pomůcku. Převodovka bude na 

nejdůležitějších částech rozříznutá tak, aby byl možný náhled do jejích útrob. Tyto řezy by 

měly pomoci pochopit její princip činnosti. K převodovce navrhnu stojan s informační 

tabulkou, na které budou napsány základní informace. Pevně věřím, že při výrobě studijní 

pomůcky nedojde k poškození převodovky, protože se jedná o velmi drahé zařízení.     
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2 Základní funkce převodovek 

 
 

Převodovka je část převodového ústrojí, které slouží ke změně přenášeného točivého 

momentu a k jeho dlouhodobému přerušení, i ke změně smyslu chodu. Tyto změny jsou 

uskutečněny díky převodům, tj. ústrojí, které umožňuje plynule nebo stupňovitě měnit 

převodový poměr. U silničních vozidel převodovka zajišťuje změnu převodového poměru 

mezi motorem a hnanými koly, bez ohledu na rychlost jízdy tak, aby měl motor stále stejné 

otáčky, při kterých dosahuje maximálního výkonu. Při jízdě po rovině musí motor kromě 

ztrát v poháněcím ústrojí překonávat odpor valení a odpor vzduchu. V automobilech je tak 

silný motor, aby tyto odpory překonával bez převodů v převodovce. Při jízdě do stoupání 

musí motor překonávat tíhovou sílu vozidla, která působí proti směru jízdy. Motor vozidla 

se nesmí přetěžovat a výkon motoru nestačí překonávat všechny odpory, způsobené jízdou 

do svahu. Výkon motoru klesá v závislosti na snižujících se otáčkách, proto je potřeba 

snížit v převodovce převodový stupeň, aby se dosáhlo vysokých otáček a tím plného 

výkonu motoru, který by stačil k překonání všech odporů. Kromě toho převodovku 

využíváme ke zpětnému chodu, což umožní couvání vozidla, nebo k jízdě ze svahu, kde 

nám pomáhá brzdit vozidlo motorem. Při sjíždění svahu se řadí takový rychlostní stupeň, 

kterým by do stejného svahu vyjíždělo. Převodovka musí dále zajistit volný chod motoru 

při sepnuté spojce a stojícím vozidle. Optimální počet převodových stupňů u dnešních 

automobilů je pět až osm. Dnešní doba klade požadavky na dosažení co nejnižší spotřeby 

paliva. Toho se dociluje používáním vícestupňových převodovek. Optimální počet 

převodových stupňů byl stanoven na sedm, ale za předpokladu, že převody budou rychle 

řazeny v optimálních podmínkách [2]. 
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3 Druhy převodovek 

 

 
Převodovky motorových vozidel lze rozdělit podle několika parametrů. 

V podkapitolách je popsáno nejčastější dělení, a to podle způsobu změny převodového 

poměru, podle druhů převodů, podle druhů řazení rychlostních stupňů a podle způsobu 

změny točivého momentu. 

 

3.1 Podle způsobu změny převodového poměru 

 
Stupňové převodovky využívají ke změně převodového poměru buď převody s 

ozubenými čelními koly, nebo s ozubenými planetovými koly. Jednotlivé převodové 

stupně mění manuálně řidič. Při změně jednotlivých převodových stupňů se následkem 

vypnutím spojky přeruší přenos hnacího momentu, čímž dochází ke zpomalení vozidla. 

Stává se tak proto, že se na kola nepřenáší žádný krouticí moment. 

 

Plynulé převodovky umožňují změnu točivého momentu plynule automaticky a ne 

skokově, jako tomu je u stupňových převodovek. Nejčastěji se využívají u automatických 

převodovek s hydrodynamickým měničem, kde volíme pouze režim jízdy. U těchto 

převodovek se změna převodového poměru provádí pod zatížením, což je jedna 

z největších výhod oproti stupňovým převodovkám [1] [2]. 

 

3.2 Podle druhů řazení rychlostních stupňů 

 
Řadící ústrojí řadí jednotlivé rychlostní stupně a také současně umožňuje, zbylé 

rychlostní stupně zařadit do neutrální polohy. Při stání vozidla a spuštěném motoru, také 

umožňuje všechny rychlostní stupně zařadit do neutrální polohy. Vlastní řazení se děje 

pomocí posuvných zasouvajících vidlic po tyčích nebo vidlicemi spojených s tyčemi, které 

se pohybují se zasouvací vidlicí do skříně převodovky. Řazení rychlostních stupňů 

s pomocí řidiče, dělíme na přímé, kdy řazení provádíme vlastní silou, nepřímé, kdy řazení 

probíhá na popud řidiče, obvykle za pomocí předvoliče a samočinné, kdy je řazení 
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jednotlivých převodových stupňů uskutečňováno automaticky za daných jízdních 

podmínek. 

 

3.2.1 Přímé řazení 

 
Přímé řazení se dělí na čtyři kategorie podle způsobu pohybu nebo uložení řadicí páky 

a to na následující. 

 

Postupné řazení, kde se řadicí páka pohybuje pouze v jedné rovině, což znamená, že se 

řadí postupně převody, jejichž pořadí je pevně dáno stavbou převodovky. Převodovky 

s tímto typem řazení jsou příliš dlouhé, proto se obvykle používají jen pro motocykly. U 

motocyklů s tímto řazením se řadí tak, že se z třetího stupně na první a naopak musí řadit 

vždy přes druhý rychlostní stupeň, což je nevýhodné. Na druhou stranu je výhoda v použití 

jen jedné zasouvací vidlice, to nám zajišťuje snadné ovládání i výrobu. 

 

Kulisové řazení, kde je řadící páka uložena na válcovém čepu, umožňuje pohyb ve 

dvou a více navzájem rovnoběžných rovinách. Kulisa řadící páky, která se obvykle nachází 

uvnitř převodovky, umožňuje přemístění z jedné řadící roviny do druhé, pouze při 

zařazeném neutrálu. Výhodou je, že rychlostní stupně mohou být řazeny v jakémkoli 

pořadí nehledě na stavbu převodovky, tak jak tomu je u postupného řazení. 

 

Kulové řazení, kde je řadící páka uložena ve víku převodovky, umožňuje pohyb ve 

dvou i více navzájem rovnoběžných rovinách. Při příčném pohybu se řadící páka řadí do 

řadících tyčí a při podélném pohybu se pohybují s řadicími tyčemi vodící tyče, objímky a 

zubové spojky. Tímto způsobem je zařazen požadovaný rychlostní stupeň.  

 

Odloučené řazení je řazení, u kterého se řadící páka nenachází uvnitř převodovky, ale 

mimo ní. Řadící páka je uložena ve válcovém nebo kulovém čepu, který je spojen 

s řadícím ústrojím, pomocí různých táhel nebo spojovacích hřídelí. Samotné řazení se 

může nacházet klasicky vedle nebo dnes již neobvykle pod volantem. Tento způsob se 

používá například u autobusu, kde se motor nachází vzadu [1] [2]. 
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3.2.2 Nepřímé řazení 

 
Nepřímé řazení se dělí podle druhu řadicího zařízení a to na čtyři skupiny, ze kterých 

se zaměřím pouze na dvě z nich. Nebudu se zabývat kapalinovým a elektromagnetickým 

řazením, neboť nejsou až tak obvyklé.  

 

Vzduchové řazení používá k řazení vzduchové řadící zařízení, které je přetlakové nebo 

podtlakové. Tímto způsobem se řadí přídavné převody. Řazení probíhá tak, že se v pístním 

válci stlačí vzduch, který při větším tlaku pohybuje s pístní vidlicí, která ovládá zasouvací 

vidlici. Při zpětném pohybu pístnice se používá vratná pružina. Samotné řazení je ovládáno 

řidičem, který pomoci šoupátka na řadící páce ovládá tlak v pístu. Při tomto úkonu je 

nutné, aby byla vypnuta spojka, musí dojít k přerušení točivého momentu. 

 

Elektropneumatické řazení využívá k řazení elektrických impulzů, které ovládají 

elektromagnetické ovládání přívodu vzduchu do válce mechanismu vlastního řazení. 

Řazení probíhá tak, že se na předvoliči, který se nachází na řadící páce, nastaví 

požadovaný přídavný převod a při prvním úplném sešlápnutí spojkového pedálu zařadí 

požadovaný převodový stupeň [1] [2].  

 

3.2.3 Samočinné řazení  

 
Toto řazení se používá u hydromechanických převodovek, kde se řadící ústrojí ovládá 

tlakovým olejem, jehož pohyb je zajištěn čerpadlem, které je poháněno motorem vozidla. 

Čerpadlo se obvykle nachází v přední části převodovky. Hydraulické ovládáni je velmi 

složité. Tyto převodovky jsou v základním provedení tvořeny tříkolovým 

hydrodynamickým měničem momentů a mechanickou planetovou převodovkou. Základní 

provedení je třístupňové, řešené tak, že pouze při prvním stupni je hydrodynamický měnič 

plně využit. U druhého stupně je menší část výkonu vedená přes hydrodynamický měnič a 

větší část výkonu je vedená mechanicky a u třetího stupně je přenášení výkonu čistě 

mechanické. Výhoda tohoto uspořádání je dobré využití hydrodynamického měniče při 

rozjezdu z klidu na první stupeň, kdy mohou být voleny otáčky motoru dostatečně vysoké 

a násobnost měniče vysoká. Nízká účinnost měniče při zařazeném prvním stupni není 

nějak závadná, vzhledem k malému časovému využití [1] [2]. 
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3.3 Podle způsobu změny točivého momentu 

 
Převodovky podle změny točivého momentu dělíme na tři základní skupiny a to na 

stupňové převodovky s ozubenými koly, kde se točivý moment přenáší tvarovým stykem a 

říkáme jim mechanické. Dále na převodovky hydrodynamické, kde je točivý moment 

přenášen dynamickým působením kapaliny a hydrostatické, kde je točivý moment 

přenášen statickým působením kapaliny. 

 

3.3.1 Mechanické 

 
Mechanické nebo také stupňové převodovky s ozubenými koly, se vyznačují tím, že 

jejich převody jsou tvořeny ozubenými koly. Dnes vyráběné převodovky mají všechna 

kola v záběru a převodový stupeň se řadí pomocí zubových spojek. V minulosti tomu tak 

nebylo a převodový stupeň se řadil přesouváním jednotlivých ozubených kol. Zasouvaly se 

do sebe zuby pevného a posuvného kola. Tento způsob byl hlučnější a bylo potřeba cviku 

pro bezhlučný chod. Nevýhoda také byla v tom, že u jednotlivých převodů byla použita 

zubová kola s přímými zuby. Dnes se tento způsob používá jen výjimečně a to u levnějších 

automobilů. V dnešních převodovkách se požívají výhradně zubová kola s šikmým 

ozubením, u kterých dochází k postupnému zabírání. Nevýhoda šikmého ozubení je v tom, 

že skříň a hřídele převodovky musí být dostatečně tuhé, aby nedocházelo k posunu mezi 

jednotlivými zuby a tím ke zmenšení účinnosti převodu. Mechanické převodovky se dělí 

na dvě skupiny podle počtu hřídelí. Zvláštní skupinou jsou planetové převodovky, jejichž 

stavba je oproti dvou a tří hřídelovým převodovkám odlišná. 

 

Dvouhřídelová převodovka, je převodovka, u které je převod vytvořen záběrem 

jednoho hnacího a jednoho hnaného kola s vnějším čelním ozubením. Tato kola jsou 

umístěna na hnací a na hnané hřídeli, jejichž vzájemná poloha se nemění. Dvouhřídelové 

převodovky se používají u aut, kde je motor uložen u hnací nápravy. Výkon se vždy 

přenáší mezi dvěma ozubenými koly s výjimkou zařazení nejvyššího převodového stupně, 

kde je výkon přenášen přímým záběrem. Výjimka také nastává u zařazení zpátečky, kde je 

navíc vložen mezi hnané a hnací zubové kolo čep zpětného chodu, který nám zajišťuje 

opačné otáčky na výstupním hřídeli. Účinnost dvouhřídelové převodovky je velmi dobrá a 

to z důvodu zabírání pouze dvou ozubených kol, s výjimkou zpětného chodu. 
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Obr. 3.1 Schéma dvouhřídelové převodovky [1] 

 

Tříhřídelová převodovka je převodovka, u které je převod vytvořen záběrem dvěma 

hnacími a dvěma hnanými koly s vnějším čelním ozubením. Tato kola jsou umístěna na 

hnací, hnané a na předlohovém hřídeli, která se navzájem mezi sebou nemění. Tříhřídelová 

převodovka se používá u aut, kde je motor uložen vpředu a hnaná jsou kola zadní. 

Tříhřídelová převodovka přenáší točivý moment motoru malým ozubeným kolem, které se 

nachází na hnacím hřídeli a je ve stálém záběru s největším kolem umístěném na 

předlohovém hřídeli. Na předlohovém hřídeli se nachází několik kol podle toho kolik 

stupňů převodovka má. Každé kolo na předlohovém hřídeli je v záběru s kolem na 

výstupní hřídeli. Tato kola přenáší točivý moment, jestliže se spojí společně s hřídelem 

osazené zubovou spojkou. U této převodovky je také možné přenést točivý moment 

přímým záběrem mezi hnaným a hnacím hřídelem pomocí zubové spojky. Při tomto 

převodu se předlohový hřídel otáčí, avšak nepřenáší žádný moment. K zařazení zpětného 

chodu se používá čep zpětného chodu, stejně jako tomu bylo u dvouhřídelové převodovky. 

Účinnost tříhřídelové převodovky je nižší oproti dvouhřídelové převodovce z toho důvodu, 

že v záběru jsou vždy dva páry ozubených kol, s výjimkou zařazení přímého a zpětného 

chodu.  
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Obr. 3.2 Schéma tříhřídelové převodovky [1] 

 

Planetová převodovka se liší hlavně uložením ozubených kol, existuje několik druhů 

podle počtu ozubených soukolí.  V nejjednodušší  převodovce se nachází planetová 

ozubená kola- satelity, těch se v převodovce nachází obvykle tři a jsou navzájem spojeny 

unášečem, pro funkčnost převodovky stačí pouze jeden ze tří satelitů. Satelity zabírají se 

dvěma ozubenými koly, z toho má jedno z nich vnější ozubení- centrální kolo a druhé 

z nich má vnitřní ozubení- centrální kolo korunové.  Všechna kola v převodovce se 

pohybují, avšak aby vznikl převod, musí se jedno z korunových kol zastavit. K zastavení 

se používají brzdy např. elektromagnetické, nebo zvláštní spojky, nejčastěji to jsou 

lamelové, pásové nebo kapalinové [1] [2]. 

 

 
Obr. 3.3 Schéma planetového soukolí [1] 
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3.3.2 Hydrodynamické 

 
Hydrodynamické převodovky využívají principu mechanických převodů a 

hydrodynamického pohonu. Hydrodynamický pohon využívá dynamický pohyb kapaliny 

v uzavřeném cirkulačním obvodu. Tento pohon může být uskutečněn pomocí 

hydrodynamické spojky, která přenáší výkon bez změny točivého momentu nebo 

hydrodynamického měniče, který je při přenosu výkonu schopen měnit točivý moment. 

Tyto převodovky dělíme podle řazení rychlostních stupňů na převodovky polosamočinné a 

samočinné.  

 

Polosamočinné hydrodynamické převodovky jsou konstruovány s hydrodynamickým 

měničem momentů nebo s hydrodynamickou spojkou společně s několika stupňovou 

převodovkou s běžným řazením. Mezi měničem a samotnou převodovkou je vložena třecí 

kotoučová spojka a to z toho důvodu, že není možné řadit, když se přenáší točivý moment 

od motoru. Ovládaní těchto převodovek je velmi jednoduché z důvodu, že se u této 

převodové soustavy nenachází spojkový pedál a řazení jednotlivých rychlostních stupňů je 

méně časté, díky hydrodynamickému měniči. Třecí spojku ovládá systém reagující na 

elektrický impuls, který je vyvoláván změnou tlaku v sacím potrubí motoru. 

 

Samočinné hydrodynamické převodovky se řadí na rozdíl od polosamočinných 

převodovek pod zatížením, což znamená, že pro zařazení rychlostního stupně není potřeba 

odpojovat motor od převodovky. Celá převodovka, hlavně řadící mechanismus a samotné 

převody jsou uzpůsobeny pro velké rázy, k nimž dochází při samočinném řazení. Hlavní 

částí těchto převodovek je hydrodynamický měnič momentů, který bývá v některých 

případech nahrazován hydrodynamickou spojkou. V mechanické části převodovky se 

nachází planetová soukolí, která jsou uzpůsobena podle počtu převodů a řadícího 

mechanismu [1] [2]. 

 

3.3.3 Hydrostatické 

 

Hydrostatické převodovky umožňují plynulou změnu točivého momentu i otáček. 

Vyznačují se tím, že jejích charakteristika se blíží hyperbole stálého výkonu. Tento druh 

převodovek má hned několik užitečných vlastností. Například umožňují snadno změnit 

směr pohybu, libovolně umístit motor, využít maximální tažnou sílu při malých 
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rychlostech, odstranit spojku, zjednodušit obsluhu, dokonalou ochranu proti přetížení a 

spoustu dalších užitečných vlastností. Tento druh převodovek má také své nevýhody, které 

převažují před značnými výhodami a to brání v jejich dalším rozšiřování. Mezi nevýhody 

patří například vysoká cena hydrostatických převodovek, nižší životnost a vyšší hmotnost 

ve srovnání s jinými převodovkami, potřeba olejové nádrže, nutnost chlazení oleje a hluk 

vyvíjený hydrostatickými převodovkami. Převodovky zatím nachází uplatnění u malých 

zahradních traktorů. V automobilovém průmyslu by se také mohly v budoucnosti používat, 

jen záleží na vývoji ceny hydrostatických prvků [1] [2].    
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4 Druhy automatických převodovek 

 

 
V dnešních motorových vozidlech jsou stále více používány automatické převodovky. 

Jejich konstrukce byla značně vylepšena a kompletní funkčnost se značně zlepšila. 

Automatické převodovky mají mnoho výhod oproti manuálním převodovkám a proto se 

stále vylepšují. Existuje několik druhů a každý z nich má své vlastní specifika. Mezi hlavní 

druhy automatických převodovek patří: 

 

4.1 Plně elektronicky ovládána 

 

Plně elektronicky ovládané automatické převodovky ke své funkčnosti využívají 

solenoidy, které ovládají jak tlak oleje, tak i zařazení jednotlivých rychlostních stupňů. 

Tyto převodovky jsou známy pod názvy tiptronic nebo steptronic. Jednotlivé převodové 

stupně se většinou mohou řadit i manuálně, pomocí tlačítek nebo páček v kabině řidiče 

podle jeho potřeb. Řídící jednotky dokáží adaptivně pracovat s opotřebením jednotlivých 

mechanických částí a také se dokáží přizpůsobit jízdě řidiče. Převodovky jsou s motorem 

spojeny pomocí hydrodynamické spojky s přemostěním. Konstruovány jsou minimálně na 

pět převodových stupňů [4] [6].  

 

Obr. 4.1 Převodovka Tiptronic z vozu Audi [3] 
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4.2 Variátorová 

 
Variátorové automatické převodovky jsou konstruovány se dvěma kuželovými 

řemenicemi a jedním článkovým řemenem. Plynulá změna převodového poměru je 

zajištěna vzájemným pohybem řemenic, které se navzájem oddalují či přibližují. Tyto 

převodovky jsou často nazývané jako bezstupňové. Její výhodou je hospodárnost provozu, 

což je umožněno tím, že převodovka obsahuje oproti ostatním převodovkám plynulou 

změnu převodového poměru a není omezena řazením daných převodových stupňů, jako 

tomu bylo u ostatních automatických převodovek. Obrovskou nevýhodou je její velká 

poruchovost a následné velmi drahé opravy [6].   

 

Obr. 4.2 Variátorová převodovka [4]  

 

4.3 Roboticky ovládaná  

 
Mechanické převodovky s robotickým ovládáním, v podstatě se jedná o klasickou 

manuální převodovku, avšak s tím rozdílem, že jednotlivé převodové stupně jsou řazeny 

elektrohydraulickými servomotory. Ty nahrazují práci řidiče, ovládají spojku i řadící tyče 

v převodovce. Tento typ automatické převodovky nemá spojkový pedál, to ovšem 

neznamená, že řidič nemůže volit rychlostní stupeň. Ovládací páky jsou za volantem nebo 

vedle řidiče na klasickém místě. Oproti klasickým automatickým převodovkám má 

obrovskou výhodu v tom, že není až tak složitá, to znamená levné opravy a nižší 

pořizovací cenu. Nevýhodou je dlouhá doba přeřazování jednotlivých rychlostních stupňů, 

kde dochází k přerušení toku pohybového momentu. Robotické převodovky se nejčastěji 
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dělají jako jednospojkové, ovšem existují i varianty dvojspojkové, které podstatně sníží 

dobu prodlevy mezi jednotlivými převody [5] [6].  

 

Obr. 4.3 Robotická převodovka [5] 

 

4.4 Mechanická se dvěma spojkami 

 
Tyto převodovky jsou známy pod zkratkami DSG- Direct shift gear, SST- Sport Shift 

Transmission a TCT- Twin Clouch Technology. Každý z těchto typů vyrábí jiný výrobce, 

avšak pracují na velmi podobném principu. Tyto převodovky jsou velmi podobné 

klasickým manuálním převodovkám. Mají dvě spojky a každá z nich má přiřazené 

rychlostní stupně, jedna liché a druhá sudé. Po zařazení následně jedna spojka vypíná 

zařazenou rychlost a druha spojuje předřazenou. Tento proces snižuje čas mezi řazením, 

což je obrovskou výhodou těchto převodovek. Toto řazení obstarává elektronická řídící 

jednotka [4] [6].  

 

Obr. 4.4 Převodovka DSG [7] 
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5 Teoretický popis řešené převodovky 

 

 

Řešená převodovka DSG nese tovární značení 20E 301 103 f, z automobilu Škoda 

Octavia druhé generace. Tyto převodovky jsou dále rozděleny podle počtu hnaných kol a 

podle výkonových parametrů motoru. Převodovky z této řady se liší počtem zubů na 

jednotlivých ozubených kolech. Uložení hřídelí a ostatních důležitých součástí převodovky 

zůstává stejné. Doručená převodovka je z automobilu, který měl přeplňovaný vznětový 

motor s přímým vstřikováním s objemem válců 2 l, náhonem na přední kola a výkonem 

103 kW. V této kapitole jsem popsal vývoj těchto převodovek, konstrukci, kde jsou 

použity velmi zajímavé prvky a v poslední části jsem blíže popsal její princip činnosti. 

 

5.1 Počátek vzniku 

 

Za vynálezce je považován Francouz Adolphe Kegresse, který si svůj nápad dal v roce 

1939 patentovat. K výrobě již nedošlo kvůli druhé světové válce. V automobilech se 

objevila až v 80. letech. První automobilka, která převodovku použila ve sportovních 

prototypech 956 a 962, byla automobilka Porsche. Převodovka nesla označením PDK- 

Porsche Doppelkupplungs. Později tento typ převodovky použilo Audi soutěžního speciálu 

Audi Sport Quattro S1. Dostatečně rychlé a především spolehlivé ovládání dvojice spojek 

však pomohla vyřešit teprve dnešní moderní elektronika a hydraulika. Využití těchto 

převodovek v klasických automobilech mohl být uskutečněn až v dnešní době. Tato 

převodovka byla vyvinuta koncerny Volkswagen a BorgWarner. Volkswagen vyvíjel 

konstrukci a celkovou stavbu ústrojí. BorgWarner vyvíjel novou mechanickou část, která 

zahrnuje řídící elektroniku s hydraulickými členy a dvojitou spojku. První převodovka 

DSG se objevila ve voze Volkswagen Golf R32. Název DSG vzniknul z německého 

Direktschaltgetriebe resp. anglického ekvivalentu Direct Shift Gear. Tyto převodovky 

kombinují sportovní charakter a nízkou spotřebu pohonných hmot. Řazení probíhá bez 

ztráty tahu motoru, díky použití dvojité spojky, která zajišťuje vždy alespoň jedno soukolí 

v záběru [8] [10].  

http://cs.autolexicon.net/articles/pdk-porsche-doppelkupplung
http://cs.autolexicon.net/articles/pdk-porsche-doppelkupplung
http://cs.autolexicon.net/articles/quattro
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Obr. 5.1 První sériově vyráběná převodovka DSG pro Golf R34 [8]  

 

5.2 Konstrukce 

 
Převodovka DSG je určena pro automobily koncernu Volkswagen. Je určena pro 

příčnou zástavbu se schopností přenášet točivý moment do 350 Nm. Váží 90 kg a to včetně 

olejové náplně 6,4l. Automatická převodovka DSG byla navržena pro evropské řidiče a 

jejich sportovní jízdu a současně umožnit komfortní samočinný režim, který známe 

z klasických automatů s hydrodynamickým měničem. Také se snaží zvýšit dynamiku jízdy 

a snížit spotřebu pohonných hmot. Základem DSG je šestistupňová tříhřídelová 

převodovka známá z koncernu Volkswagen. Uvnitř převodovky se nachází dvojice 

paralelně uspořádaných převodovek, proto se někdy označuje jako Paraleschaltgetriebe, se 

dvěma vstupními a dvěma výstupními hřídeli. Aby převodovka nebyla příliš velká, bylo 

použito zajímavé konstrukční řešení, oba hřídele byly vloženy do sebe, jeden z nich je 

dutý.  
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Obr. 5.2 Schématické znázornění převodovky [8] 

 

Obr. 5.3 Šestistupňová převodovka DSG v řezu [8] 

 

Původní spojky v DSG převodovkách pracovaly v olejové lázni, která maže a současně 

chladí. Tato konstrukce je výhodná pro delší životnost a širší spektrum provozních 

podmínek. Nevýhoda tohoto řešení je, že spojkové kotouče pracují v olejové lázni, to 
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zapříčiňuje poměrně velké ztráty. Tyto ztráty byly později eliminovány díky novému 

konstrukčnímu řešení, byly použity suché spojky. Každá ze dvou lamelových spojek 

přenáší výkon na jednu hřídel. První spojka je určena k ovládání 1., 3. a 5. převodového 

stupně a zpětný chod a druhá je určena k ovládání 2. 4. a 6. převodového stupně. Tyto 

spojky jsou uloženy ve stejném pouzdře, lamely  spojky č.1 mají větší průměr a spojky č.2 

menší.   

 

Obr. 5.4 Vícelamelová spojka [8] 

 

DSG se suchou spojkou byla novinkou, která měla zamezit tvořícím se ztrátám 

v mokré spojce. Původně byla určena pro menší motory, ale dnes se již používá běžně. 

Omezením této převodovky byl menší přenositelný krouticí moment z původních 350 Nm 

na 250 Nm. Výhodou je vysoká účinnost a tím i snížena spotřeba paliva.  
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Obr. 5.5 Sedmistupňová převodovka DSG v řezu [8] 

 

U výstupního hřídele se nachází olejové čerpadlo, tepelný výměník a filtr. Čerpadlo do 

převodovky za minutu načerpá 15 až 90 l oleje, tímto se zajistí mazání ozubených kol a 

hřídelí. Olej uvnitř převodovky dosahuje teploty až 140°C. Olej se používá také ve spojce a 

elektrohydraulickém systému ovládajícím řízení, které řídí řazení rychlostních stupňů. 

Uvnitř převodovky se nachází mechatronický modul, který na základě informací ze 

senzorů řídí jednotlivé procesy. Tyto senzory snímají otáčky motoru, rychlost jízdy, polohu 

plynového pedálu a mnoho dalších informací. Přijatá data vyhodnocuje řídící jednotka a 

přeposílá je do hydraulické řídící jednotky, která provádí řazení jednotlivých rychlostních 

stupňů a zároveň ovládá spojky. Tyto procesy jsou velmi důležité, musí být správně a 

přesně provedeny, aby nedošlo k poškození spojky a převodovky [8] [10].     

 

5.3 Princip činnosti 

 

Díky dvěma spojkám a dvěma vstupních a výstupních hřídelů, které jsou téměř 

neustále v záběru, je účinnost převodovky DSG velmi dobrá. Při tomto konstrukčním 

řešení, téměř nedochází k přerušení toku momentu. Elektrický modul nacházející se uvnitř 
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převodovky, stále předřazuje nebo podřazuje jeden rychlostní stupeň, podle toho zda 

vozidlo zrychluje nebo zpomaluje.  

 

Při rozjezdu jsou zařazeny dva rychlostní stupně a obě spojky jsou vypnuty. Při 

sešlápnutí plynového pedálu se aktivuje první rychlostní stupeň díky sepnutí první ze dvou 

spojek. Po dosažení optimálních otáček pro zařazení dalšího převodového stupně se první 

spojka začne pomalu vypínat a druhá spojka pomalu spínat. Oba rychlostní stupně jsou 

stále zařazeny, proto je točivý moment přerušen jen po velmi malou dobu, přibližně 0,3 s. 

V okamžiku, kdy se první spojka vypne a druhá spojka sepne, druhá větev převodovky 

připraví zařazení a zařadí následný rychlostní stupeň, ale jen tehdy, jestli vozidlo stále 

zrychluje.  

 

Při zpomalování vozidla se začnou k zařazení připravovat nižší převodové stupně, 

pomocí stejného principu řazení, jako tomu bylo u zrychlování vozidla. Převodovka DSG 

zvládne podřazovat i o dva rychlostní stupně. Například při řazení z šestého rychlostního 

stupně na druhý, je nejprve zařazen pátý rychlostní stupeň a poté až druhý rychlostní 

stupeň. Tento proces je o něco málo složitější, protože musí být řídící jednotkou rozdělen 

na dvě části. Nejprve se postupně vypíná spojka na první hřídeli, kde je zařazen šestý 

rychlostní stupeň a sepíná se spojka na druhé hřídeli, kde je zařazen pátý rychlostní stupeň.  

Po sepnutí spojky na druhém hřídeli se předřadí požadovaný rychlostní stupeň na hřídeli 

první, v tomto případě druhý rychlostní stupeň. Ihned po předřazení druhého rychlostního 

stupně se spojka na druhé hřídeli začne vypínat a spojka na první hřídeli spínat. Tento 

proces nastává při prudkém brzdění vozidla. Způsob obtížnějšího řazení trvá přibližně 0,9s.      

 

Řazení s převodovkou DSG je stejné jako řazení s kteroukoli jinou automatickou 

převodovkou. Na voliči v kabině řidiče se nachází pět jízdních režimů D, S, N, R, P a 

režim označený +/- tzv. Tiptronic.  
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Obr. 5.6 Volič převodovky z vozu Škoda Octavia II [9]  

 

Základním režimem je režim s označením ,,D“ který určen pro běžnou jízdu a navržen 

tak, aby motor pracoval v optimálních otáčkách s co nejnižší spotřebou paliva. Tento režim 

muže být nahrazen režimem s označením ,,S‘‘. Režim je určen pro sportovnější jízdu, 

zvyšuje dynamiku vozidla tím, že se jednotlivé převodové stupně řadí při vyšších otáčkách. 

Při tomto zvoleném režimu navíc řídící jednotky motoru a převodovky spolupracují se 

senzory otáček kol. Při průjezdu zatáčkou mají kola odlišnou úhlovou rychlost, řídící 

jednotky tuto skutečnost zaznamenají a zabrání nežádoucímu přeřazení na vyšší rychlostní 

stupeň. V režimu s označením ,,Tiptronic‘‘ si řidič může sám volit rychlostní stupně, přímo 

na volící páce a u sportovnějších modelů na pádlech za volantem. Režim ,,N‘‘ je neutrál, 

,,R‘‘ zpětný chod a ,,P‘‘ parkovací režim, který automaticky aktivuje parkovací brzdu. 

V režimech označených ,,S‘‘ a ,,Tiptronic‘‘ je dostupná funkce ,,Launch Control‘‘, která je 

určená k rychlému rozjezdu vozidla. Při sešlápnutém brzdovém pedálu a sešlápnutém 

plynovém pedálu, motor nastaví 3000 otáček a po následném uvolnění brzdového pedálu je 

rozjezd vozidla daleko svižnější, než při klasickém rozjezdu [8] [9] [10]. 
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6 Pilový diagram 

 

 

Odstupňování převodovek se nejlépe znázorňuje graficky pomocí pilového diagramu, 

kde jsou vyneseny na ose ,,y‘‘ rychlost vozidla [km/h] a na ose ,,x‘‘ otáčky motoru 

[1/min]. Vhodnost odstupňování převodovky se pozná podle tvaru pilového diagramu. 

Pilový diagram je pouze teoretický, protože při jeho výpočtu nepočítáme s jízdními 

odpory, které na vozidlo při jízdě proti jeho pohybu působí. Pro jeho tvorbu potřebujeme 

mimo jiné uvést velikost pneumatik, otáčky motoru i charakteristiku převodového 

mechanismu. Znázorňuje průběh rychlosti vozidla na jednotlivých převodových stupních 

v závislosti na otáčkách motoru. Můžeme z něho odčítat, jakou rychlostí s vozidlem 

pojedeme na určitém převodovém stupni s danými otáčkami motoru. Pilový diagram bude 

součástí informační cedule. 

 

6.1 Sestrojení pilového diagramu   

 

Pro výpočet pilového diagramu je důležité, abychom znali převodové poměry na 

jednotlivých rychlostních stupních. Tyto poměry určíme, jestliže známe počty zubů na 

jednotlivých ozubených kolech: 

 

𝑖𝑖 =
𝑧𝑖+1

𝑧𝑖
             (6.1) 

kde: 

𝑧𝑖[1] – počet zubů 
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Tab. č.1 Počty zubů ozubených kol [12]: 

pořadové číslo kola počet zubů 

1. kolo 13 

2. kolo 45 

3. kolo 20 

4. kolo 41 

5. kolo 30 

6. kolo 39 

7. kolo 41 

8. kolo 37 

9. kolo 35 

10. kolo 32 

11. kolo 41 

12. kolo 31 

1. výstupní kolo 17 

2. výstupní kolo 23 

 

 

 

Obr. 6.1 Schématické znázornění Převodovky DSG s popsanými ozubenými koly 

[Autor] 
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Výstupní hřídele zakončují dvě ozubená kola, která přenášejí točivý moment na hlavní 

kolo diferenciálu. První výstupní kolo je pro převody 5 a 6, druhé výstupní kolo pro 

převody 1 až 4. Každé z těchto kol má jiný počet zubů. Zajímavé je, že při zařazení třetího 

a šestého rychlostního stupně, kolo na vstupní hřídeli je společné pro oba rychlostní 

stupně. 

 

Převodové poměry na jednotlivých rychlostních stupních: 

𝑖1 =
𝑧2

𝑧1
=

45

13
= 3,462        

𝑖2 =
𝑧4

𝑧3
=

41

20
= 2,050           

𝑖3 =
𝑧6

𝑧5
=

30

39
= 1,300  

𝑖4 =
𝑧8

𝑧7
=

37

41
= 0,902  

𝑖5 =
𝑧10

𝑧9
=

32

35
= 0,914  

𝑖6 =
𝑧12

𝑧11
=

31

41
= 0,989  

 

Pro výpočet pilového diagramu je důležitá znalost typu pneumatik a velikost disku 

kola. Typ pneumatik jsem zvolil 205/50 R17.  

 

Průměr disku: 

𝑑𝑑 =  𝑑𝑑𝑝 ∙ 25,4     [𝑚𝑚]         (6.2) 

𝑑𝑑 = 17 ∙ 25,4 = 431,8𝑚𝑚  

kde: 

𝑑𝑑𝑝[´´] – průměr kola v palcích 

 

Celková výška kola:  

𝐻𝑐 =
𝐻𝑝+𝑑𝑑

1000
     [𝑚]          (6.3)  

𝐻𝑐 =
2∙205∙0.5+431,8

1000
= 0,6368𝑚  

kde:  

Hp [mm] – výška pneumatiky 
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Poloměr kola: 

𝑟𝑘 =
𝐻𝑐

2
     [𝑚]          (6.4) 

𝑟𝑘 =
0,6367

2
= 0,3184𝑚  

Obvod kola:  

𝑜𝑘 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑘      [𝑚]          (6.5) 

𝑜𝑘 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 0,3184 = 2𝑚  

 

Existují dva druhy odstupňování převodovek, geometrické a progresivní. Geometrické 

odstupňování, je charakteristické tím, že poměry dvou po sobě jdoucích převodů jsou 

stejné q=konstantní. U progresivního odstupňování je výhoda taková, že rozdíl rychlostí 

v maximálních otáčkách mezi stupni je mnohem menší než u geometrického odstupňování 

q1;2 > q2;3 > q3;4 > q4;5 > q5;6 [13].  

 

Rozsah převodových stupňů: 

𝑅𝑖 =
𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑖𝑚𝑎𝑥
            (6.6) 

𝑅𝑖 =
3,462

0,756
= 4,58   

kde: 

𝑖𝑚𝑖𝑛 [1] – minimální převodový poměr 

𝑖𝑚𝑎𝑥 [1] – maximální převodový poměr 

 

Rozsah stupňů vyšel 4,58. Konstruktéři zvolili šest převodových stupňů, nejspíše 

proto, aby jízda s vozidlem byla úspornější a plynulejší. 

 

Poměry dvou po sobě jdoucích převodů: 

𝑞1;2 =
𝑖1∙𝑖𝑑

𝑖2∙𝑖𝑑
           (6.7) 

𝑞1;2 =
𝑖1∙𝑖𝑑1−4

𝑖2∙𝑖𝑑1−4
=

3,462∙4,118

2,050∙4,118
= 1,689  

𝑞2;3 =
𝑖2∙𝑖𝑑1−4

𝑖3∙𝑖𝑑1−4
=

2,050∙4,118

1,300∙4,118
= 1,577  

𝑞3;4 =
𝑖3∙𝑖𝑑1−4

𝑖4∙𝑖𝑑1−4
=

1,300∙4,118

0,902∙4,118
= 1,441  

𝑞4;5 =
𝑖4∙𝑖𝑑1−4

𝑖5∙𝑖𝑑5−6
=

0,902∙4,118

0,914∙3,043
= 1,335  

𝑞5;6 =
𝑖5∙𝑖𝑑5−6

𝑖6∙𝑖𝑑5−6
=

0,914∙3,043

0,756∙3,043
= 1,209  
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kde:  

𝑖 [1] – Převodový poměr 

𝑖𝑑1−4 [1] – konečný převodový poměr pro stupně 1 až 4 

𝑖𝑑5−6 [1] – konečný převodový poměr pro stupně 5 a 6   

 

U převodovky DSG je odstupňování Progresivní. 

 

Maximální rychlost na první rychlostní stupeň v závislosti na otáčkách: 

𝑣𝑚𝑎𝑥1 =
𝑜𝑘∙𝑜𝑡𝑚

𝑖1∙𝑖𝑑1−4
∙

60

1000
     [𝑘𝑚/ℎ]         (6.8) 

𝑣𝑚𝑎𝑥1 =
2∙1000

3,462∙4,118
∙

60

1000
= 8,41𝑘𝑚/ℎ  

kde: 

𝑜𝑡𝑚 [1/min] – otáčky motoru 

 

Tab. č.2: Vypočtené hodnoty pro první rychlostní stupeň od 1000 do 4500 otáček za 

minutu:  
 

 

Hodnoty pro všechny zbylé převodové stupně jsou obsaženy v příloze. 

 

První převodový stupeň 

otáčky [1/min] 

 

max. rychlost 

[km/h] 

1000 8,43 

1500 12,65 

2000 16,86 

2500 21,08 

3000 25,29 

3500 29,51 

4000 33,72 

4500 37,94 
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Obr. 6.2 Pilový diagram progresivního odstupňování pro převodovku  

DSG 02E 301 103 f – HQL [Autor] 
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7 Návrh řešení a tvorba výukové pomůcky 

 

 

Z převodovky DSG mám za úkol vytvořit studijní pomůcku. Studijní pomůcka je 

předmět, který usnadňuje výuku a napomáhá lepšímu pochopení probírané látky. Má velký 

vliv na kvalitu výuky. Jestliže je výklad pouze teoretický, student si z výuky neodnese tolik 

informací, jako s praktickou ukázkou. Na vysoké škole je mnoho studentů, kteří 

nevystudovali střední technické školy. Pochopení problematiky strojních součástí pro ně 

bývá obvykle těžší. Tato studijní pomůcka by jim měla pomoci lépe  pochopit princip 

činnosti samočinné převodovky. Je zejména určena pro studenty druhého ročníku na 

Institutu dopravy pro výuku předmětů s automobilovými částmi, jako jsou: 

 

 Mechanika pohybu vozidel 

 Spalovací motory dopravních prostředku 

 Silniční vozidla I 

 Silniční vozidla II 

 

Převodovka by nemusela být použita pouze jako studijní pomůcka pro studenty, ale 

mohla by být vystavována na různých akcích pořádaných školou. Z toho důvodu jsem se 

rozhodnul navrhnout informační ceduli, aby bylo na první pohled jasné, o jakou 

převodovku se jedná, jaké zvláštnosti má a jak pracuje. Na studijní pomůcku je kladeno 

několik požadavků, musí být přehledná, dobře provedená, nejlépe funkční. Všechny tyto 

požadavky jsem se snažil dodržet a vytvořit opravdu kvalitní pomůcku. Základní částí 

pomůcky jsou řezy převodovkou. Tyto řezy musí být důmyslně zvoleny tak, aby byly 

viditelné nejdůležitější části převodovky. Takto zpracovat převodovku není jednoduché, 

protože všechny potřebné řezy nejdou provést z důvodu složitosti celého mechanismu a 

nedostatečným nástrojovým vybavením dílen.    

 

7.1 Čištění a příprava 

 

Převodovka, kterou jsem obdržel ke své práci, byla již používána v provoze. Vzhledem 

k tomu, že ve vozidle je konstrukčně umístěna ve spodní části vozu blízko vozovky, byla 
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velmi znečištěna. Nejdříve, před plánováním jakýchkoliv řezů, jsem musel celou 

převodovku očistit a zbavit provozního oleje a chladící kapaliny. Olej vytékal z otvorů, 

které byly určeny pro uložení mechatroniky, která byla z převodovky před jejím doručením 

odstraněna. V převodovce bylo přibližně 2 l zbytkového oleje. Čištění nebylo jednoduché, 

její povrch byl drsný a nečistoty v něm byly zažrány. Při čištění nebyla přidělána k 

žádnému stojanu. Abych se dostal ke všem jím částem, musel jsem s ní různě pohybovat a 

z důvodu velké hmotnosti tato manipulace byla velmi složitá. K čištění jsem použil 

technický líh a Arvu. Tyto prostředky jsou určeny k čištění a odmašťování povrchů. Abych 

se dostal k těžce přístupným místům, pomáhal jsem si kuchyňským kartáčem na mytí 

nádobí. Díky těmto prostředkům jsem převodovku zbavil většiny nečistot. Čistá 

převodovka byla poté umístěna na motorový stojan. V této fázi se mohlo začít 

s navrhováním řezů, protože všechna místa byla dobře viditelná. V příloze jsou obsaženy 

obrázky, které jsem vyfotografoval během tvoření této studijní pomůcky.  

 

7.2 Řezy převodovkou 

 

První nápad byl převodovku rozložit a poté vyříznout otvor do její skříně. Takto 

provedený řez by byl ideální, protože by nedošlo k poškození vnitřních částí, jako jsou 

například hřídele, ložiska, ozubená kola. Čištění vnitřních částí by bylo také velmi 

jednoduché, protože by se daly zcela vyjmout. Převodovka je velmi složité zařízení a její 

rozložení a následné složení by bylo velmi obtížné, proto se hledal nějaký alternativní 

postup. Druhý nápad byl takový, že by se převodovka rozložila pouze částečně. Menší díly 

jako filtr nebo chladič, by se mohly odmontovat, rozříznout a následně znova přimontovat. 

Hlavní řez by byl prováděn nejtenčím místem převodové skříně. Jedno takové místo se na 

převodovce nacházelo, tak právě proto se zvolil tento postup. Všechny řezy se prováděly 

pomocí úhlové brusky, sražení ostrých hran bylo provedeno pilníkem. 

 

7.2.1 Řez olejovým filtrem 

 

V převodovce dochází k mechanickému tření, aby se tato tření minimalizovala, jsou 

mazána olejem. Základní funkci olejového filtru je čistit olej od mikroskopických nečistot. 

Nečistoty mohou způsobit špatný chod převodovky, proto je důležité, aby tyto nečistoty 

byly odstraněny. Olejový filtr se skládá z centrálního plastového jádra, víka, přítlačné 
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pružiny na dně filtru a filtrační vložky. Nasazen je na hliníkovém trnu, který je ve svém 

středu provrtán pro odtok oleje do převodovky. Olej je do prostoru filtru přiváděn 

přítokovým kanálkem, který se nachází u stěny krytu. Kryt zabraňuje průtoku oleje mimo 

převodovku a chrání filtr před vlivem okolí.  

 

Řez tohoto dílu vypadal velmi snadně, protože byl velmi dobře přístupný. Filtr se 

nachází na kraji převodovky.  Kotouč brusky neumožňuje provádět řezy příliš hluboko, to 

je zapříčiněno jeho tvarem. Díky tomu se skutečný řez musel mírně odchýlit od návrhu 

plánovaného řezu.  Filtrační vložka byla také přeříznutá, ale došlo k značnému zašpinění, 

kvůli znečištěnému řeznému kotouči od hliníkových pilin. Vložka se velmi špatně čistila a 

piliny na ní jsou viditelné na první pohled i po čistění. Ve výsledném řezu je dobře vidět 

centrální plastové jádro filtru a filtrační vložka. Filtr zabraňuje pohledu na odtokový a 

přítokový kanál, což je škoda. Při provádění řezu došlo u trnu k lomu. Lom se podařilo 

částečně opracovat, ale i tak je při bližším pohledu viditelný. 

 

Obr. 7.1 Vlevo- plánovaný řez, vpravo- výsledný řez [Autor] 
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7.2.2 Řez olejovým chladičem 

 

Chladič oleje slouží k efektivnímu chlazení oleje, který protéká převodovkou. Každý 

olej se vzrůstající teplotou ztrácí své mazací schopnosti, proto je nezbytné olej chladit. Olej 

je z převodovky naháněn do chladiče, v chladiči se pomocí chladicího média ochlazuje a 

poté odtokovým kanálkem vytéká do prostoru olejového filtru.  

 

Nejdříve jsem chladič odmontoval od skříně převodovky. Byl přišroubován třemi 

šroubky, takže demontáž nebyla složitá. Mým původním záměrem bylo navrhnout řez 

napříč chladičem tak, aby v pohledu na hlavní řez nic nepřekáželo. Ze svého původního 

plánu jsem ustoupil z důvodu, že by při rozříznutém chladiči na půl nebyly vidět obě 

trubice, jedna na přívod a druhá na odvod chladicího média. Skutečný řez chladičem je 

proveden do tvaru písmene ,,V‘‘. Nátěr řezu chladiče byl složitý, protože chladič je uvnitř 

členěn mnoha stěnami a příčkami pro lepší chladící účinnost. Toto členění uchycovalo 

piliny, které se zamastily chladícím médiem. Pomocí kartáče a technického lihu jsem 

většinu nečistot odstranil. V řezu je dobře vidět struktura vnitřních prvků chladiče. 

 

Obr. 7.2 Vlevo- plánovaný řez, vpravo- výsledný řez [Autor] 
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7.2.3 Řez olejovým čerpadlem 

 

V převodovkách DSG se používají zubová čerpadla. Tento druh čerpadel je jeden 

z nejrozšířenějších. V čerpadle se nacházejí dvě ozubená kola, která čerpají olej do 

olejového systému. Kola čerpadla jsou uložena excentricky, tento typ čerpadel se používá 

pro oleje vysoké viskozity. Menší hnané ozubené kolo je poháněno hřídelí, která vede přes 

celou převodovku vně hnacích hřídelí, až ke spojkám. Zubové čerpadlo se otáčí stejně tak, 

jaké jsou otáčky motoru.  

 

Čerpadlo se nachází na druhém konci převodovky nejdále od spojek. Bylo zakryto 

ochranným víkem proti poškození. Víko bylo ke spojce přišroubováno šesti šrouby, které 

šly velmi dobře odšroubovat. Čerpadlo bylo k převodovce připevněno čtyřmi šrouby, které 

byly velmi pevně dotaženy, aby spoji nedošlo k úniku oleje. Aby při řezu nebyla 

poškozena ozubená kola, odšroubované čerpadlo jsem nejdříve rozložil. Řez byl veden 

pouze jednou polovinou čerpadla, druhou polovinu jsem přiložil na převodovku tak, aby 

viditelnost řezu nebyla nějak zhoršena. V řezu jsou dobře vidět obě kola čerpadla.  

 

Obr. 7.3 Vlevo- plánovaný řez, vpravo- výsledný řez [Autor] 
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7.2.4 Řez víkem diferenciálu 

 

Diferenciál je mechanické zařízení, které pracuje na principu planetové převodovky, 

jehož úkolem je rozdělit točivý moment a měnit poměr otáček na výstupní hřídele. Běžný 

diferenciál rozděluje točivý moment v poměru 50:50. Při průjezdu zatáčkou má kolo dále 

od středu větší obvodovou rychlost a blíže ke středu zatáčky menši obvodovou rychlost. 

Kdyby kola byla uložena na jednotné hřídeli, mohlo by dojít k jejímu prasknutí. Použití 

diferenciálu záleží na poloměru otáčení vozidla a na rozchodu kol. 

 

Řez byl velmi komplikovaný. Vyztužení převodové skříně v tomto místě je velmi 

silné, z toho důvodu se s úhlovou bruskou nebylo možné dostat tam, kde bylo potřeba. Řez 

byl původně navržen tak, aby byla vidět všechna kola diferenciálu. K realizaci tohoto 

návrhu bylo potřeba odmontovat alespoň jeden z výstupních hřídelí. Tento úkon nebyl 

možný z důvodu absence potřebných nástrojů. Řez byl nakonec veden přes spoj obou vík 

převodovky a výsledek byl takový, že jde vidět pouze hlavní kolo diferenciálu. I když řez 

nebyl veden podle plánu a v řezu tak nejsou vidět všechny části diferenciálu, s výsledkem 

jsem nakonec vzhledem k náročnosti řezu velmi pokojen. Provedeným řezem je krásně 

vidět hlavní kolo diferenciálu.  

 

Obr. 7.4 Vlevo- plánovaný řez, vpravo- výsledný řez [Autor] 
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7.2.5 Řez dvojitou spojkou    

 

Spojka je strojní součást, která přenáší točivý moment motoru na další části 

převodového ústrojí. Díky možnosti vypnutí spojky se přeruší točivý moment a je možné 

řadit rychlostní stupně. Při přerušeném točivém momentu je možné stát s vozidlem při 

běžícím motoru. Spojka je také využívána při rozjezdu vozidla, kdy je pomalu zapínána a 

vozidlo se dostává pozvolna do pohybu. Při tomto procesu dojde pomalu k vyrovnání 

otáček motoru a otáček dosud nepohyblivého převodového ústrojí. Používá se k ochraně 

proti přetížení a tlumení torzních kmitů. V DSG převodovkách se nacházejí spojky dvě v 

jedné, jejichž funkci jsem popsal v kapitole Princip činnosti. 

 

Spojka se nachází na čelní straně převodovky pod ochranným krytem, který se musel 

nejdříve odstranit. Spojka byla připevněna na dva vstupní hřídele a hřídel pohánějící 

olejové čerpadlo. Po odstranění pojistného kroužku nacházejícího se na hřídeli, bylo 

možné spojku od převodovky oddělit. Následovalo rozebrání. Rozebírání nebylo složité, 

stačilo odstranit pojistný kroužek, který se nacházel po obvodu spojky a ten držel ochranný 

talíř.  V této fázi byly obě spojky dobře vidět a mohl se navrhnout řez. Lamely uvnitř 

spojky nesměly být řezem poškozeny, aby byla dobře vidět funkčnost, proto se řez provedl 

pouze po obvodu spojky. Při řezu jedna z lamel byla poškozena, tento problém se vyřešil 

pootočením lamely do místa, kde je ochranný kryt nerozříznut. Po následném složení a 

připevnění na převodovku se naplánoval a uskutečnil řez ochranného krytu. V řezu jsou 

vidět obě spojky s jejich lamelami. 
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Obr. 7.5 Dole- plánovaný řez, nahoře- výsledný řez [Autor] 

 

7.2.6 Hlavní řez 

 

Hlavní řez je veden ze strany převodovky, tam kde byla nejmenší tloušťka skříně 

převodovky. Toto místo bylo původně zakryto mechatronikou, která byla z převodovky 

odstraněna již před doručením. Řez byl původně naplánován ze spodní části převodovky až 

po olejový chladič. Po provedení tohoto řezu se odkryly hřídele, z toho nejblíže k řezu byl 

hřídel zpátečky, který není až tak důležitý a hnací hřídele. Hlavním účelem tohoto řezu 

bylo odkrytí hnacích hřídelí a alespoň jednoho hnaného hřídele. Proto se řez musel upravit 

a protáhnout podél olejového chladiče blíže k olejovému filtru. Po provedení byl dobře 
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viditelný i hnaný hřídel. Po důkladném očištění a odmaštění pomoci kartáčů, štětců, 

technického lihu a dalších čisticích prostředků byl hlavní řez natřen a společně s ním i 

ostatní řezy, které doposud natřené nebyly. 

 

Obr. 7.6 Vlevo- plánovaný řez, vpravo- výsledný řez [Autor] 
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8 Návrh stojanu 

 

 

Stojan je nosnou konstrukcí převodovky. Musí být stabilní, pevný a bezpečný, protože 

kolem stojanu s převodovkou se budou pohybovat lidé. Tento stojan musí být přizpůsoben 

tak, aby jeho konstrukce nezabraňovala pohledu na důležité části a řezy převodovkou. Při 

navrhování stojanu jsem byl omezen provedenými řezy, protože při některých řezech se 

odstranily úchopové části převodovky. Jedna z možných variant byla, že by převodovka na 

stojanu mohla být otočná, aby se dalo podívat i na její spodní část. Tuto variantu jsem 

později zamítnul, protože žádný z řezů nebyl proveden na spodní části a všechny řezy jsou 

dobře vidět, i když je převodovka na stojanu připevněna v jedné poloze. Stojan bude tvořen 

normalizovanými tenkostěnnými čtvercovými profily, které k sobě budou přivařeny. 

Součástí stojanu je odnímatelný držák na tabulku se základními informacemi 

k převodovce. S celou studijní pomůckou by mělo jít dobře manipulovat, proto má stojan 

čtyři kolečka, dvě pevné u hlavních vzpěrných profilů a dvě otočné na druhé straně 

stojanu. V této kapitole celý stojan navrhuji a propočítávám kritická místa, samotná výroba 

bude realizována v nejbližší době. 

 

Obr. 8.1 Model stojanu [Autor] 
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8.1 Pevnostní výpočet šroubů 

 

Závitová tyč bude umístěna na patce, která bude polohovatelná pro lepší umístění 

převodovky na stojan. Zvolil jsem tyč M10 – 8.8 DIN975 Zn – 1000, běžný šroub jsem 

zvolit nemohl z důvodů malých děr pro šrouby v převodovce a nedostatečných velikostí 

šroubu.  

 

Obr. 8.2 Schématické znázornění sil, působících na šroub [Autor] 

 

Třecí síla mezi patkou a převodovkou: 

𝐹𝑡 = 𝐹           (8.1) 

𝐹 = 𝑓 ∙ 𝐹𝑛           (8.2) 

kde: 

𝑓 [1] – součinitel tření pro ocel – ocel  

𝐹𝑛 [N] – normálová síla 

𝐹 [N] – síla působící na šroub v kolmém směru proti síle třecí 

 

Z této rovnice si vyjádříme sílu normálovou: 

𝐹𝑛 =
𝐹

𝑓
∙ 𝑘 =

𝑚∙𝑔

4

𝑓
∙ 𝑘     [𝑁]         (8.3) 

𝐹𝑛 =
80∙9,81

4

0,15
∙ 1,5 = 1962 𝑁  

𝐹𝑛 = 𝐹𝑜           (8.4) 
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kde: 

𝐹𝑜 [N] – síla působící v ose šroubu 

𝑘 [1] – bezpečnost  

 

Úhel stoupání závitů: 

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑃

𝜋∙𝑑2
     [°]         (8.5) 

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1,5

𝜋∙9,026
= 3,03°  

kde: 

𝑃 [mm] – stoupání závitu 

𝑑2 [mm] – střední průměr závitu 

 

Třecí úhel mezi šroubem a maticí: 

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑓

𝑐𝑜𝑠∙
𝛽

2

      [°]         (8.6) 

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0,15

𝑐𝑜𝑠∙
60

2

= 9,82°  

 

kde: 

𝛽 [°] – vrcholový úhel závitů 

 

Moment třecí v závitu: 

𝑀𝑡𝑧 = 𝐹𝑜 ∙ 𝑡𝑔(𝜓 ∙ 𝜑´) ∙
𝑑2

2
      [𝑁𝑚𝑚]       (8.7) 

𝑀𝑡𝑧 = 1962 ∙ 𝑡𝑔(3,03 + 9,82) ∙
9,026

2
= 2019,8𝑁𝑚𝑚  

 

Samosvornost šroubu: 

𝜓 < 𝜑´           (8.8) 

3,03 < 9,82 

Z nerovnosti plyne, že šrouby jsou samosvorné. 

 

Namáhání šroubu v tahu: 

𝛿𝑡 =
𝐹𝑜

𝑆
=

𝐹𝑜

𝜋∙𝑑3
2

4

     [𝑀𝑃𝑎]         (8.9) 

𝛿𝑡 =
1962

𝜋∙8,1602

4

= 37,5𝑀𝑃𝑎  
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kde: 

𝑑3
2 [mm] – vnitřní průměr závitu 

 

Namáhání v krutu: 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑡𝑧

𝑊𝑘
     [𝑀𝑃𝑎]          (8.10) 

𝜏𝑘 =
2019,8

𝜋∙8,1603

16

= 18,9𝑀𝑃𝑎  

 

Redukované namáhání: 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝛿𝑡
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘

2     [𝑀𝑃𝑎]        (8.11) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √37,52 + 4 ∙ 18,92 = 53,2𝑀𝑃𝑎  

 

Bezpečnost: 

𝐾𝑏𝑒𝑧 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
           (8.12) 

𝐾𝑏𝑒𝑧 =
640

53,2
= 12  

kde: 

𝑅𝑒 [MPa] – mez kluzu v tahu 

 

Stejné šrouby, použiji i na připevnění patky ke stojanu. 

 

8.2 Výpočet koutových svarů 

 

Jedno z nejnamáhavějších míst na stojanu je koutový svar spojující hlavní vzpěrný 

profil s profilem na spodku stojanu. Na stojanu jsou dva hlavní vzpěrné profily, proto se 

hmotnost převodovky dělí dvěma. V tomto místě působí velký ohybový moment 

zapříčiněný hmotností převodovky působící na velkém rameni. Čtvercové profily jsem 

volil normalizované TR 4HR 50 x 3 – 1000 – ČSN 42 6935.1 – 11 373.0 
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Obr. 8.3 Schématické znázornění koutového svaru s působícím ohybovým momentem a 

silou [Autor] 

 

Skutečná délka svaru:  

𝑙𝑠 = 𝑙 − 2 ∙ 𝑎     [𝑚𝑚]         (8.13) 

𝑙𝑠 = 50 − 2 ∙ 5 = 40𝑚𝑚  

kde: 

𝑙 [mm] – délka svaru 

𝑎 [mm] – střední šířka svaru 

 

Namáhání v ohybu: 

𝜏⫠𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝑚

2
∙𝑔∙(

š𝑝𝑟𝑜𝑓

2
+𝑙𝑝𝑎+

𝑙𝑝ř𝑒

2
)

2∙
1

6
∙𝑙𝑠

2∙𝑎
      [𝑀𝑃𝑎]       (8.14) 

𝜏⫠𝑜 =
80

2
∙9,81∙(

60

2
+90+

380

2
)

2∙
1

6
∙402∙5

= 45,62𝑀𝑃𝑎   

kde: 

𝑚 [kg] – hmotnost převodovky 

𝑔 [m/s
-2

] – tíhové zrychlení 

š𝑝𝑟𝑜𝑓 [mm] – šířka profilu  

𝑙𝑝𝑎 [mm] – délka patky 

𝑙𝑝ř𝑒 [mm] – délka převodovky 
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Namáhání v tlaku: 

𝜏⫠𝑡 =
𝐹

𝑆
=

𝑚

2
∙𝑔

2∙𝑎∙𝑙
     [𝑀𝑃𝑎]         (8.15) 

𝜏⫠𝑡 =
80

2
∙9,81

2∙5∙40
= 0,98𝑀𝑃𝑎  

 

Výsledné napětí: 

𝜏𝑅𝐸𝐷 = √(
𝜏⫠𝑜+𝜏⫠𝑡

𝑘3
)2     [𝑀𝑃𝑎]        (8.16) 

𝜏𝑅𝐸𝐷 = √(
45,62+0,98

0,65
)2 = 71,7𝑀𝑃𝑎  

 

Bezpečnost svaru: 

𝐾𝑏𝑒𝑧 =
𝑅𝑒

𝜏𝑅𝐸𝐷
           (8.17) 

𝐾𝑏𝑒𝑧 =
220

71,7
= 3  

kde: 

𝑅𝑒 [MPa] – mez kluzu v tahu pro ocel 11 373.0 

 

Dalším velmi namáhaným místem na stojanu jsou svařované patky. Stojan obsahuje 

čtyři patky pro lepší rozložení sil. Materiál patky jsem volil normalizovanou tyč TYČ 

PLOCHÁ 40 x 4 – ČSN EN 10058 – 11 375, která je ohýbaná a trubku kterou se prostrčí 

závitová tyč TR Ø 20 x 4 – ČSN 42 5715.01 – 11 353.0 – ČSN 42025.11.  

 

Obr. 8.4 Schématické znázornění patky a působící síly [Autor] 
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Skutečná délka svaru:  

𝑙𝑠 = 𝑙 − 2 ∙ 𝑎     [𝑚𝑚]         (8.18) 

𝑙𝑠 = 40 − 2 ∙ 3 = 34𝑚𝑚  

 

Namáhání v ohybu: 

𝜏⫠𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝑚

2
∙𝑔∙(−

š𝑝

2
+𝑙𝑝𝑎+

𝑙𝑝ř𝑒

2
)

2∙
1

6
∙𝑙𝑠

2∙𝑎
     [𝑀𝑃𝑎]       (8.19) 

𝜏⫠𝑜 =
80

2
∙9,81∙(−

40

2
+90+

380

2
)

2∙
1

6
∙342∙3

= 50𝑀𝑃𝑎   

kde: 

š𝑝 [mm] – šířka plechu 

 

Namáhání v tlaku: 

𝜏⫠𝑡 =
𝐹

𝑆
=

𝑚

2
∙𝑔

2∙𝑎∙𝑙
     [𝑀𝑃𝑎]         (8.20) 

𝜏⫠𝑡 =
80

2
∙9,81

2∙3∙34
= 0,96𝑀𝑃𝑎  

 

Výsledné napětí: 

𝜏𝑅𝐸𝐷 = √(
𝜏⫠𝑜+𝜏⫠𝑡

𝑘3
)2     [𝑀𝑃𝑎]        (8.21)  

𝜏𝑅𝐸𝐷 = √(
50+0,96

0,65
)2 = 78,4𝑀𝑃𝑎   

 

Bezpečnost svaru: 

𝐾𝑏𝑒𝑧 =
𝑅𝑒

𝜏𝑅𝐸𝐷
           (8.22) 

𝐾𝑏𝑒𝑧 =
200

78,4
= 2,5  

kde: 

𝑅𝑒 [MPa] – mez kluzu v tahu pro ocel 11 375.0 
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9 Návrh informační tabulky 

 

 

Informační tabulka je tabulka, která bude součástí stojanu a z které bude na první 

pohled jasné, o jaký typ vystavené převodovky se jedná. Měla by být přehledná, stručná a 

čitelná. Díky této tabulce by pozorovatel měl získat stručný přehled o tom, jak převodovka 

pracuje, jaké zajímavé konstrukční prvky obsahuje a z kterého automobilu pochází.  

 

Velikost tabulky by neměla být příliš velká, ani příliš malá. Velká tabulka by mohla 

zabraňovat ve výhledu na řezy převodovky, ale zase by mohla obsahovat více informací. 

Malá tabulka by nemusela být dobře čitelná a také by nebylo možné, aby obsahovala tolik 

informací jako tabulka větší. Zvolil jsem formát velikosti A4. Tento formát není velký a 

vejdou se na něj pouze základní informace, ale důležité je, že nebude bránit v pohledu na 

řezy převodovky, které jsou velmi podstatné pro pochopení funkce celé převodovky. 

 

Na tabulku umístím celý název převodovky, dále typ automobilu, ze kterého pochází a 

s jakými motory se tento typ převodovky dodává. Jaký maximální točivý moment je 

převodovka schopná přenést. Pilový diagram je teoretickou charakteristikou převodovky, 

zobrazuje závislost otáček motoru na rychlosti vozidla. Je z něj na první pohled patrné, 

jakou maximální rychlostí automobil může jet na daný rychlostní stupeň, to také znamená, 

že se z pilového diagramu dá dobře odečíst maximální teoretická rychlost vozidla. Tyto 

hodnoty jsou velmi zajímavé, a jsem přesvědčen, že by informační tabulka tento graf měla 

obsahovat. Dále na tabulku uvedu konstrukční zajímavosti, jako jsou například vstupní 

hřídele uležené v sobě. 
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Obr 9.1 Informační tabulka [Autor] 
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10 Závěr 

 

 

Bakalářská práce byla rozdělena na tří základní části, teoretický rozbor, technický 

popis řešené převodovky a praktickou část. V teoretickém rozboru jsem popsal funkci 

převodovek, nejen samočinných ale i manuálních a jejich základní rozdělení. Tato kapitola 

poskytuje základní přehled o tom, jak se převodovky dělí a jak pracují. Převodovky jsou 

velmi rozsáhlým tématem, proto jsem zvolil pouze základní rozdělení.  

 

V další části práce jsem se zaměřil na řešenou převodovku DSG, popisuji její základní 

části a princip činnosti. Těchto převodovek bylo vyrobeno několik druhů, každá pro jiný 

typ motoru. Ze skříně převodovky jsem vyčetl, o jaký druh převodovky se jedná. 

Jednotlivé druhy se liší počtem zubů na zubových kolech. Díky počtu zubů bylo možné 

sestavit pilový diagram, který udává základní charakteristiku převodovky. Pilový diagram 

jsem umístil na informační tabulku, kterou jsem navrhoval v praktické části. 

 

V praktické části navrhuji a provádím řezy tak, aby učební pomůcka byla co 

nejužitečnější. Řezy nebylo jednoduché provést, tím že se převodovka nerozebírala, mohlo 

dojít k poškození částí prvků uvnitř. V jednom případě, při řezu spojky, došlo k naříznutí 

lamel. Toto poškození bylo vyřešeno pootočením lamel do místa, kde nebyl proveden řez, 

takže ve výsledku poškozená lamela není viditelná. Tím, že se řezy prováděly úhlovou 

bruskou, nebylo možné se ke všem potřebným místům pro provedení řezu dostat. Řezy 

byly prováděné tak, že se místa naříznula a poté se za pomocí kladiva vylomila. Tento 

postup byl možný díky hliníkové skříni převodovky, která je křehká. Při tomto postupu se 

v několika místech vytvořil lom, který nebylo možné opracovat. Největší z nich je 

v hlavním řezu, nachází se pod uložením zasouvací vidlice s tyčemi. Přístup na toto místo 

nebyl možný pilníkem ani bruskou. Lom by se dal opracovat tehdy, pokud by se zasouvací 

vidlice s tyčemi vyjmula, ale tento úkon by byl realizovatelný pouze tehdy, kdyby došlo 

k rozebrání převodovky. V praktické části se dále zabývám návrhem stojanu a výpočtem 

kritických míst na něm. Při návrhu jsem se inspiroval stojany pro motory. Stojany se 

v několika parametrech liší, například tím, že stojan převodovky není otočný a oproti 

běžným stojanům má držák pro informační tabulku. Informační tabulka je na stojanu proto, 

aby bylo zřejmé o jakou převodovku se jedná. Vybral jsem takové informace, které jsou 

zajímavé a podle mě důležité.  
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Mým cílem bylo vytvořit studijní pomůcku, ze které by bylo na první pohled zřejmé, 

jak převodovka pracuje. U takto složitých věcí je tento úkol bez názorné pomůcky téměř 

nemožný, pro dokonalé pochopení bude vždy potřeba výklad alespoň o řezech. 
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Příloha A 

Druhý převodový stupeň 

otáčky [ot/min] max. rychlost [km/h] 

1000 14,24 

1500 21,36 

2000 28,48 

2500 35,60 

3000 42,72 

3500 49,83 

4000 56,95 

4500 64,07 

 

Třetí převodový stupeň 

otáčky [ot/min] max. rychlost [km/h] 

1000 22,45 

1500 33,68 

2000 44,91 

2500 56,13 

3000 67,36 

3500 78,59 

4000 89,81 

4500 101,04 

 

Čtvrtý převodový stupeň 

otáčky [ot/min] max. rychlost [km/h] 

1000 32,36 

1500 48,54 

2000 64,72 

2500 80,90 

3000 97,08 

3500 113,26 

4000 129,44 

4500 145,62 

 

Pátý převodový stupeň 

otáčky [ot/min] max. rychlost [km/h] 

1000 43,22 

1500 64,83 

2000 86,43 

2500 108,04 

3000 129,65 

3500 151,26 

4000 172,87 

4500 194,48 
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Šestý převodový stupeň 

otáčky [ot/min] max. rychlost [km/h] 

1000 52,25 

1500 78,37 

2000 104,50 

2500 130,62 

3000 156,75 

3500 182,87 

4000 209,00 

4500 235,12 
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Příloha C 
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Příloha E 
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Příloha G 

 


