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Seznam použitých značek a indexů 
 

Veličina                                                                                   Značka        Jednotka 

Výstupní výkon motoru P1 kW 

Početzubů hnací řetězky primárního převodu Z1 - 

Počet zubů kola primárního převodu Z2 - 

Roztečný průměr hnací řetězky primárního převodu D1 mm 

Roztečný průměr hnané řetězky primárního převodu D2 mm 

Obvodová síla řetězu primárního převodu F0 N 

Odstředivá síla řetězu primárního převodu Fc N 

Osová vzdálenost primárního převodu A mm 

Tahová síla od tíhy volné větve řetězu primárního převodu Fm N 

Výsledný tah v řetězu primárního převodu F1 N 

Síla při přetržení řetězu primárního převodu Fpt1 N 

Činitel rázu primárního převodu Y1 - 

Plocha kloubu řetězu primárního převodu  mm2 

Výpočtový tlak v řetězu primárního převodu PV1 MPa 

Tlak v kloubu řetězu primárního převodu PS1 MPa 

Dovolený tlak v kloubu primárního převodu PD MPa 

Kroutící moment vystupující z primárního převodu Mk2 N∙m 

Výkon vystupující z primárního převodu P2 kW 

Výkon vstupující do sekundárního převodu P  kW 

Počet zubů hnací řetězky sekundárního převodu Z1sek - 

Počet zubů hnané řetězky sekundárního převodu Z2sek - 

Obvodová síla sekundárního převodu F0sek N 

Odstředivá síla sekundárního převodu Fc	sek N 

Osová vzdálenos sekundárního řetězu A2 mm 

Tahová sila od tíhy volné větve řetězu sekundárního převodu Fm N 

Výsledný tah v řetězu sekundárního převodu F2 N 

Síla při přetržení řetězu sekundárního převodu Fpt2 N 

Činitel rázu sekundárního převodu Y2 - 
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Plocha kloubu řetězu sekundárního převodu S2 mm2 

Výpočtový tlak řetězu sekundárního převodu PV2 MPa 

Tlak v řetězu sekundárního převodu PS2 MPa 

Síla při přetržení řetězu sekundárního převodu FISO2 N 

Dovolený tlak v řetězu sekundárního převodu PD2 MPa 

Kroutící moment vstupující do převodovky Mk3 N∙m 

Tečná síla Ft N 

Radiální síla Fr1 N 

Síla v ose Y na hnaném kole primárního převodu Fy1 N 

Reakce v bodě A RA N 

Reakce v bodě B RB N 

Náhodný průřez X - 

Rovnovážná síla v rovině Y-Z TYZ N 

Ohybový moment v rovině Y-Z MOyz N∙m 

Ohybový moment v bodě 0 MO(0) N∙m 

Podmínka rovnováhy ohybových momentů Mio N∙m 

Výstupní výkon převodovky stálého převodu P3st.p kW 

Hlavová kružnice prvního kola (24 zubů) předlohového hřídele da1,2 mm 

Roztečná kružnice prvního kola(24 zubů) předlohového hřídele d1,2 mm 

Patní kružnice prvního kola (24 zubů)  předlohového hřídele df 1,2 mm 

Hlavová kružnice druhého kola (19 zubů) předlohového hřídele da2,2 mm 

Roztečná kružnice druhého kola (19 zubů) předlohového hřídele d2,2 mm 

Patní kružnice druhého kola (19 zubů)  předlohového hřídele df 2,2 mm 

Hlavová kružnice třetího kola (16 zubů) předlohového hřídele da3,2 mm 

Roztečná kružnice třetího kola (16 zubů)  předlohového hřídele d3,2 mm 

Patní kružnice třetího kola (16 zubů)  předlohového hřídele df 3,2 mm 

Hlavová kružnice čtvrtého kola (14 zubů) předlohového hřídele da4,2 mm 

Roztečná kružnice čtvrtého kola (14 zubů)  předlohového 

hřídele 

d4,2 mm 

Patní kružnice čtvrtého kola (14 zubů)  předlohového hřídele df 4,2 mm 

Hlavová kružnice prvního kola (13 zubů) hnacího hřídele da1,1 mm 

Roztečná kružnice prvního kola (13 zubů)  hnacího hřídele d1,1 mm 
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Patní kružnice prvního kola (13 zubů)  hnacího hřídele df 1,1 Mm 

Hlavová kružnice druhého kola (18 zubů) hnacího hřídele da2,1 mm 

Roztečná kružnice druhého kola (18 zubů)  hnacího hřídele d2,1 mm 

Patní kružnice druhého kola (18 zubů)  hnacího hřídele df 2,1 mm 

Hlavová kružnice třetího kola (21 zubů) hnacího hřídele da3,1 mm 

Roztečná kružnice třetího kola (21 zubů)  hnacího hřídele d3,1 mm 

Patní kružnice třetího kola (21 zubů)  hnacího hřídele df 3,1 mm 

Hlavová kružnice prvního kola (23 zubů) hnaného hřídele da1,3 mm 

Roztečná kružnice prvního kola (23 zubů)  hnaného hřídele d1,3 mm 

Patní kružnice prvního kola (23 zubů)  hnaného hřídele df 1,3 mm 

Výstupní otáčky motoru n1 ot/min 

Převodový poměr primárního převodu i - 

Rozteč článků řetězu t mm 

Obvodová rychlost primárního převodu v m∙s-1 

Hmotnost řetězu primárního převodu m kg 

Průhyb řetězu primárního převodu h m 

Statická bezpečnost řetězu primárního převodu ks1 - 

Dynamická bezpečnost primárního převodu kD - 

Průměr čepu řetězu primárního převodu d2 mm 

Délka čepu řetězu primárního převodu b4 mm 

Výstupní otáčky primárního převodu n2 ot/min 

Převodový poměr primárního převodu iprim - 

Převodový poměr sekundárního převodu  - 

Rozteč článků řetězu sekundárního převodu t2 mm 

Obvodová rychlost sekundárního převodu v2 m∙s-1 

Hmotnost řetězu sekundárního převodu m2 kg 

Průhyb řetězu sekundárního převodu h2 m 

Statická bezpečnost řetězu sekundárního převodu ks	sek - 

Dynamická bezpečnost řetězu sekundárního převodu kD	sek - 

Průměr čepu řetězu sekundárního převodu d2sek mm 

Délka čepu řetězu sekundárního převodu b4sek mm 

Tolerance převodového poměru Δu % 
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Ludolfovo číslo (matematická konstanta) π - 

Činitel	tření v primárním převodu λ1 - 

Činitel tření řetězu sekundárního převodu λ2 - 

Ztráty broděním ηB - 

Ztráty převodovky ηPŘ - 

Úhel normálního profilu αn ° 
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1 Úvod 
 

Česká zbrojovka je česká společnost sídlící v Praze, která se zabývá především výrobou 

součástí pro automobilový průmysl. Nejznámější část společnosti sídlí ve Strakonicích. její 

historie výroby je velice členitá. Byly zde vyráběny zbraně což pokračuje dodnes, ale i 

motocykly, různé druhy vrtáků, výstružníků, fréz atp. pro potřeby strojní výroby. 

Firma byla založena v roce 1919 pod jménem Jihočeská Zbrojovka jež se zabývala 

především výrobou zbraní pro armádu. Od roku 1929 byla započata výroba jízdních kol a 

na to kolo s pomocným motorkem, což byl první krok k počátku výroby motocyklů. 

     V letech 1954 až 1959 ČZ spolupracovala s firmou Jawa a vyrobyla řadu motocyklů 

pod názvem Jawa a Jawa-ČZ. Česká zbrojovka a Jawa vyráběly motocykly převážně 

dvoutaktní. Produkty se od sebe moc nelišily, pouze oplechováním a tvarem motoru. 

Konstrukce motoru je taktéž totožná kromě tvaru odlitků ve kterých jsou uloženy všechny 

funkční prvky motoru.  
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2  Srovnání motocyklů ve světě 
BMW – NĚMECKO 

BMW v šedesátých letech vyrábělo motocykly nejen s větším obsahem, ale také s lepšími 

konstrukčními prvky. Rozvody jsou typu OHC.  Jedním z hlavních předností je jiná 

konstrukce motoru. Motory se vyráběly minimálně se dvěma válci a od třicátých let pouze 

čtyřdobé. Typickým agregátem BMW motocyklů je takzvaný Boxer, který je napříč 

uložený a je ležatý. Jde o specifické uspořádání válců s přímočarým vratným pohybem 

pístů proti sobě. Výhodou je nižší těžiště motorky a plynulejší chod motoru. Také 

disponuje vyšším kroutícím momentem než konkurence se stejnou kubaturou. 

 

Obr.   –  motor Boxer BMW 

Dalším specifickým převodovým prvkem BMW motocyklů je Kardanův hřídel, který se 

v motocyklovém průmyslu používá jen zřídka oproti masově používanému řetězovému 

sekundárnímu převodu.  Skládá se ze dvou navzájem kolmo umístěných vidlic, spojených 

takzvaným ježkem s kříženými osami v úhlu 90°. Je to spojka, která přenáší točivý 

moment mezi osami hnacího a hnaného hřídele,  jenž se vůči sobě pohybují v rozsahu 

daném možným úhlem vychýlení kloubu. Směr otáčení je zachován, ale dochází k tomuto. 

Když se hnací hřídel otáčí konstantní rychlostí, úhlová rychlost hnaného hřídele kolísá tím 

více, čím více se osy hřídelů odchylují.  

 

Obr. – Kardanův hřídel  
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HARLEY DAVIDSON  -  USA 

Harley – Davidson je Americká legendární značka motocyklů která se už v prvopočátku 
výroby vyznačovala robustností rámu a charakteristickým zvukem motoru. Motor je 
konstruován tak, že válce jsou ve tvaru písmene V a to v úhlu 45 stupňů a jsou 
nesymetricky střídané (315° + 405°). Rozvody jsou typu OHV.  

 

Obr. – Motor HARLEY DAVIDSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

3  Popis motocyklu ČZ 250/455 

 

Obr. 3.1 – ČZ 250 / 455 

Motor je jednoválcový s vratným vyplachováním, dvoudobý s karburátorem. Chlazení je 

prováděno náporově vzduchem. Stroj má jeden výfuk s tlumičem doutníkového tvaru, jenž 

je umístěn na levé straně motocyklu. Motor má válec s obsahem 246,3 ccm3 se třemi 

pístními kroužky o rozměru ∅ 66 x 2,5 mm. Na ojničním čepu je uložena ojnice na 

čtyřiceti válečkách s rozměry ∅ 4 x 6 mm ve dvou řadách. Pravý i levý čep je každý zvlášť 

uložen na jednom kuličkovém ložisku 6305 o rozměru ∅ 25/62 x 17. Na pravém čepu je 

nasazen rotor ze stejnosměrného dynama o výkonu 45 W. Na levém čepu je nasazeno 

hnací ozubené kolo primárního převodu s 21 zuby. Přenos točivého momentu motoru je 

uskutečněn pouzdrovým řetězem na pětilamelovou, pružinovou třecí spojku, která je 

v olejové lázni spolu s primárním převodem. Spojka je nasazena na hlavní hřídel 

převodovky. Převodovka se nachází v jednom bloku s motorem. Je typ mechanické, 

čtyřstupňové převodovky a je prostorově spojena s prostorem primárního převodu a 

spojky, tudíž mají společnou náplň oleje. Převodovka se ovládá přímo, mechanicky 

nožním pedálem po levé straně motoru. Tento pedál má dvě funkce, tudíž dvě polohy. 

První je vyklopení pedálu nahoru se samočinňe odpojí řadící mechanismus a motor lze 

spustit obvyklým způsobem, tzv. nakopnutím. Druhá je sklopení pedálu do základní 

polohy, čímž se odpojí spouštěcí zařízení a zapojí se řadící mechanismus. Tím se docílí 

použití pedálu k řazení jednotlivých rychlostních stupňů. Ovládání spojky je přímé, přes  
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ruční páčku na levé straně řídítek. Nebo druhým způsobem poloautomaticky, vychýlením 

řadícího pedálu ze základní polohy, který vačkovým mechanismem vypíná spojku. 

Převodovka je tříhřídelová. Skládá se z hnacího, hnaného a předlohového hřídele. Hlavní 

hřídel převodovky je uložen na dvou kuličkových ložiskách označené 6302 o rozměru ∅ 

15/42 x 13 a 6204 ∅ 20/47 x 14. Další z hřídelů je předlohový, který je uložen v kluzných 

ložiskách. Ozubené kolo hnací na sekundárním převodu má 17 zubů a tím se dosáhlo 

změny celkových převodových poměrů převodového ústrojí na jednotlivé rychlostní 

stupně s ohledem na vyšší výkon motoru. To má za následek dosažení vyšší maximální 

rychlosti. K tomuto motocyklu lze připojit postranní vozík Velorex 560. Musí se však 

počítat se zvýšením celkové hmotnosti tím pádem snížení celkového zrychlení. V tom 

případě se provede výměna druhého ozubeného kola sekundárního převodu ze 17 zubů na 

14 zubů.  



16 
 

4  Schéma převodového ústrojí motocyklu 
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5  Identifikace pohonných prvků motocyklu 

5.1 Píst: 
Průměr pístu ; d = 66 mm 

Zdvih pístu = 72 mm 

Pístní kroužky: 3 x ∅ 66 x 2,5 mm 

Pístní čep: ∅ 18 x 50 mm 

 

Obr. 5.1.1 – úplný píst 

5.2 Ojnice a klikový hřídel: 

Délka ojnice (střed oka – střed oka) = 163 mm 

Celková délka ojnice = 202 mm 

Průměr a délka spodního oka = ∅29,9 x 15,9 mm  

Průměr spodního čepu = ∅ 21,9 

Průměr a šířka horního oka = ∅ 19 x 24 mm 

Průměr a délka pístního čepu = ∅ 15 x 56 mm 

Průměr klikového hřídele = ∅ 164 mm  
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Obr. 5.2.1 – klikový hřídel 

 

5.3 Primární řetězový převod:  

Pastorek : 21 zubů 

Kolo spolu se spojkovým košem : 40 zubů 

Spojka: třecí, pětilamelová 

Řetěz : Pouzdrový řetěz ČZ – Favorit 

1 x 9,525 x 9,525 : 54 článků 

 

Obr. 5.3.1 – primární převod  
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5.4 Převodovka: 
Typ převodovky: 3H  

Počet rychlostních stupňů: 4 

Tabulka hodnot ozubených kol a hřídelů: 

Předlohový hřídel ∅15 x 165 mm Hnací hřídel ∅13 x 123,5 mm 
Počet zubů : Drážkování-

rovnoboké : 
Počet zubů : Drážkování-

rovnoboké : 

, = 24	 
 

D = 19,7 mm 
 

, = 13	 
 

D = 19,7 mm 
 

, = 19 
 

b = 4 mm 
 

, = 18 
 

b = 4 mm 
 

, = 16 
 

d1=15,6 mm 
 

, = 21 
 

d1=15,6 mm 
 

, = 14	
 

d = 16 mm 
 

 d = 16 mm 
 

 L = 34,5 mm	
 

 L = 35 mm	
 

Předlohový hřídel  Hnací hřídel  

Kolo (24 zubů):  Kolo (13 zubů):  

Průměry kružnic: Modul : Průměry kružnic : Modul : 

Hlavová: da1,2=50mm  Hlavová: da1,1=30mm  

Roztečná: , =46mm mt	1,2=2mm Roztečná: , =26mm mt	1,1=2mm 

Patní : df 1,2=43mm  Patní : df 1,1=24mm  

Kolo (19 zubů):  Kolo (18 zubů):  

Průměry kružnic:  Průměry kružnic:  

Hlavová: da2,2=42mm  

mt	2,2=2mm 

Hlavová: da2,1=40mm  

mt	2,1=2mm Roztečná: , =38mm Roztečná: , =36mm 

Patní : df 2,2=34mm Patní : df 2,1=32mm 

Kolo (16 zubů):  Kolo (21 zubů):  

Průměry kružnic:  Průměry kružnic: 

Hlavová: da3,2=36mm  

mt	3,2=2mm 

Hlavová: da3,1=46mm  

mt	3,1=2mm Roztečná: , =32mm Roztečná: , =42mm 

Patní : df 3,2=28mm  Patní : df 3,1=37mm  
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Kolo (14 zubů)    

Průměry kružnic: 

Hlavová: da4,2=32mm    

Roztečná: , =28mm mt	4,2=2mm   

Patní : df 4,2=23,5mm    

	 																																							
Obr.	5.4.1	–	drážkování	hřídelů	[4]	 									obr.	5.4.2	Hnací	a	předlohový	hřídel	

Tabulka	hodnot	ozubeného	kola	a	hřídele:	

 

 

Obr. 5.4.3 – hnaný hřídel 

Hnaný hřídel ∅20	x	53	mm	 	 	 	

Počet	zubů:	 	

Z1,3=23	 	

Kolo (23 zubů): 	

Průměry kružnic: Modul	:	

Hlavová: da1,3=50mm 	

Roztečná: , =46mm mt	1,3=2mm 

Patní : df 1,3=40 	
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6 Parametry motocyklu 

Tabulka parametrů motocyklu :[5] 

Druh vozidla  Motocykl 
Typ 455 Standard 
Provedení Cestovní, silniční 
Výrobce  České závody motocyklové, n. p., 

Strakonice 
Motor Dvoudobý, s vratným vyplachováním, 

karburátorový, chlazený vzduchem 
náporově 

Vrtání válce 66 mm 
Zdvih pístu 72 mm 
Počet válců 1 
Zdvihový objem 246,3 cm3 
Uspořádání válce Stojatý, mírně skloněný ve směru jízdy 
Kompresní poměr 6,8 : 1 
Plný výkon 9,6 kW ( 13 k ) při 4750 ot/min 
Nejvyšší točivý moment 21,5 Nm při 4500 ot/min 
Minimální měrná spotřeba paliva 340 g/k/h 
Nejvyšší otáčky 5250 ot/min 
Karburátor Jikov 2926 SBD 15b 
Mazání  Směsí oleje a benzínu v poměru 1 : 18 při 

záběhu 
1 : 20 až 25 po záběhu 

Spojka   
  
Druh Mechanická, třecí, pětilamelová, pružinová, 

v olejové lázni 
Ovládání Přímé, ruční, páčkou na řídítkách nebo 

poloautomaticky vychýlením nožního 
řadícího pedálu ze základní polohy 

převodovka  
  
Druh Mechanická, stupňová, v jednom bloku s 

motorem 
Počet rychlostních stupňů 4 
Převodové poměry  
I . rychlostní stupeň 3,025 : 1 (13 : 24 x 14 : 23) 
II . rychlostní stupeň 1,733 : 1 (19 : 18 x 14 : 23) 
III . rychlostní stupeň 1,250 : 1 (16 : 21 x 14 : 23) 
IV . rychlostní stupeň 1,000 : 1 (přímý záběr) 
  
Ovládání převodovky Přímé, sklopným pedálem po levé straně 

motoru 
Celkový převodový poměr 3,04 : 1 
I . stálý převod ( primární )  
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Druh Řetězový, pouzdrový řetěz ČZ – Favorit 
1 x 9,525 x 9,525 : 54 článků 

Převodový poměr 1,903 : 1 (21 : 40) 
II . stálý převod (sekundární)  
Druh Řetězový, válečkový řetěz ČZ – Favorit 

1 x 12,7 x 7,75 , 120 článků 
Převodový poměr 2,57 : 1 (17 : 47) 
Celkové převodové poměry na jednotlivé 
rychlostní stupně 

 

I . rychlostní stupeň 15,65 : 1 
II . rychlostní stupeň 9,21 : 1 
III . rychlostní stupeň 6,25 : 1 
IV . rychlostní stupeň 5,22 : 1 
  
Elektrické zařízení  
  
Napětí  6 V 
Zdroj Šestipólové stejnosměrné dynamo o výkonu 

45 W a akumulátor 
Akumulátor 1 ks, 3 M 14 (6 V – 14 Ah) 
Ukostřen pól Kladný (+) 
Zapalovací cívka 1 ks 6 V 
Zapalovací svíčka PAL 14 – 7 RZ 
Vzdálenost elektrod 0,6 až 0,7 mm 
Předstih před HÚ 3,5 až 4,0 mm 
Vzdálenost kontaktů přerušovače 0,35 až 0,40 mm 
  
Rám Uzavřený, svařovaný z ocelových trubek 

kruhového průřezu 
Přední vidlice Teleskopická, s kapalinovými tlumiči a 

šroubovitými pružinami v jednotlivých 
ramenech  

Propérování 130 mm 
Zadní vidlice Kyvná, vlečená, odpérovaná dvěma 

samostatnými pružícími jednotkami, které 
tvoří teleskopický kapalinový tlumič se 
šroubovitou pružinou, uloženými 
v pryžových pouzdrech 

Propérování 100 mm 
  
Přední kolo  
Druh drátové 
Rozměr ráfku 1,85 B x 16 
Rozměr pneumatiky 3,25 - 16 
Přetlak vzduchu (huštění) 1,22 bar 
  
Zadní kolo  
Druh drátové 
Rozměr ráfku 1,85 B x 16 
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Rozměr pneumatiky 3,25 - 16 
Přetlak vzduchu (huštění) 1,47 bar 

1,96 bar při plném zatížení 
brzdy  
Druh Přímočinné, s mechanickýcm převodem 

(bowdenem), bubnové, čelisťové, třecí 
Průměr bubnu a šířka brzdového obložení ⌀ 140 x 35 mm 
Celková plocha brzdového obložení 179 cm3 
  
Hlavní rozměry  
  
Celková délka 1950 mm 
Celková šířka 660 mm 
Celková výška 1010 mm 
Rozvor kol 1300 mm 
Světlost 180 mm 
  
Hmotnost  
  
Vlastní (bez paliva) 115 kg 
Pohotovostní 125 kg 
Užitečné zatížení 180 kg 
Celková hmotnost 305 kg  
Dovolené zatížení kola  
Předního 91,5 kp 
Zadního 231,5 kp 
Nejvyšší rychlost 105 km/h 
Největší stoupavost 41 % 
  
Jizní rychlost na  
I . rychlostní stupeň 15 až 34 km/h 
II . rychlostní stupeň 26 až 60 km/h 
III . rychlostní stupeň 37 až 84 km/h 
IV . rychlostní stupeň 46 až 105 km/h 
Základní norma spotřeby  3,4 l / 100 km 
Náplně  
Nádrž na palivo 13 l, z toho asi 1l záložní palivo 
Převodovka 0,95 l  OA – PP7 
Tlumič přední (rameno) 200 cm3směs tlumičového oleje a oleje OA-

M 5 Mix v poměru 1 : 1 (100 cm3) 
tlumičového oleje a 100 cm3 oleje OA – M 
5 Mix 

Tlumič zadní (jednotka) 50 cm3 tlumičový olej 
Měrný výkon 31,8 kg/kW 

(23,5 kg/k) 
Měrný moment 142 kg/daNm 

(139 kg/kpm) 
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7 Výpočet primárního řetězového převodu 

 

Obr. 7.1 – Primární převod 

Následné výpočty pro tuto kapitolu byly použity z [1] 

 

Hodnoty motoru 

n = 4500 ot/min 

P1 9,6	kW 

Z1 21	zubů 

Z2 40	zubů 

Δu 4% 

Výpočet převodového poměru 

           [1] 

Tolerance převodového poměru 

∙ 1 − ≤ ≤ ∙ 1 +                   [2] 

1,903 ∙ 1 − 4
100 ≤ 1,903 ≤ 1,903 ∙ 1 + 4

100  

1,826 ≤ 1,903 ≤ 1,979  

i Z2
Z1

40
21 1,903 
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Vyhovuje 

Roztečný průměr hnací řetězky 

Rozteč článků řetězu 

P = 9,525 mm = t 

t
sin180

Z1
= 9,525

sin180
21
=63,908	mm               [3] 

Roztečný průměr hnané řetězky 

 

D2=
t

sin
180

Z2

=
9,525

sin
180

40

=121,4	mm                 [4] 

7.1 Pevnostní kontrola řetězu 

 

Obr. 7.1.1 – Schéma řetězu [7] 

Obvodová rychlost 

v=
π∙D1∙n

60
=
π∙0,063908∙4500

60
=15,057	m∙s-1             [5] 

Obvodová síla 

F0=
P1

v
=

9600

15,057
=637,577	N                 [6] 

Odstředivá síla 

Hmotnost řetězu = 0,299 kg 

Délka řetězu = 0,51435 m   
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∙ 0,299 ∙ 15,057 = 67,787	             [7] 

Tahové složky od tíhy volné větve 

Průhyb řetězu  

h	 	0,02 ∙ A = 0,02 ∙ 0,108 = 0,00216	m            [8] 

≅ ∙
∙ ∙ , ∙ ,

∙ , ∙ 9,81 = 1,979	            [9] 

Výsledný tah v řetězu 

+ + 637,577 + 67,787 + 1,979 = 707,343	       [10] 

Kontrola proti přetržení řetězu 

Síla při přetržení řetězu dle ISO 

12	390	                     [11] 

7.2 Statická bezpečnost 

	
, = 17,516 ≥ 7               [12] 

7.3 Dynamická bezpečnost 

Činitel rázu Y  

Y	=	volím	3= střední	rázy		

kD=
Fpt

F∙Y
=

12	390

707,343∙3
=5,838≥5                [13] 

Výpočtový tlak   

Plocha kloubu 	 = ∙ = 4,18 ∙ 17,8 = 74,404	          [14] 

PV=
F1
S
=
707,343

74,404
=9,506	MPa                [15] 

Dovolený tlak 

Činitel	tření	 = 	λ = 0,8	 

PS1=
FISO
S
=
12	390

74,404
=166,523	MPa               [16] 

PD=PS1∙	λ=166,523∙0,8=133,2184	MPa             [17] 
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PD>PV                       [18] 

Výpočet otáček na výstupu primárního převodu 

4500 =>  

n2= n1
iprim

= 4500
1,903 =2365	ot/min                [19] 

Výpočet kroutícího momentu vystupující z primárního převodu 

Mk2=
P2∙60

2∙π∙n2
= 9221∙60

2∙π∙2360
=37,23	N∙m               [20] 
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8 Výpočet sekundárního řetězového převodu 

Parametry sekundárního převodu 

n = 4500 ot/min 

P 8,8569	kW 

Z1sek 17	zubů 

Z2sek 47	zubů 

Δu 4% 

Výpočet převodového pomětu 

Z2
Z1

47
17 2,7647                   [21] 

Tolerance převodového poměru 

∙ 1 − ≤ ≤ ∙ 1 +                [22] 

2,7647 ∙ 1 − 4
100 ≤ 2,7647 ≤ 2,7647 ∙ 1 + 4

100  

2,6541 ≤ 2,7647 ≤ 2,8753 

Vyhovuje 

Roztečný průměr hnací řetězky 

Rozteč článků řetězu 

P = 12,7 mm = t 

D1sek sin 180
Z1sek

12,7
sin18017

69,115	mm               [23] 

Roztečný průměr hnané řetězky 

D2sek sin 180
Z2sek

12,7
sin18047

190,14	mm               [24] 
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8.1 Pevnostní kontrola řetězu 

Obvodová rychlost 

v2= π∙D1sek∙n
60 = π∙0,069115∙4500

60 =16,2848	m∙s-1            [25] 

Obvodová síla 

F0sek=
P3=

8856,9

16,2848
=543,875	N                [26] 

Odstředivá síla 

Hmotnost řetězu na 1 m = 0,7 kg 

Celková délka řetězu = 1,524 m  

Fc	sek= ∙v2
2=0,7∙16,28482=185,6362	N            [27] 

Tahové složky od tíhy volné větve 

Průhyb řetězu  

h2	=	0,02∙A2=0,02∙0,6=0,012	m               [28] 

Fm≅
m1∙A

2

8∙h
∙g=

0,7∙0,62

8∙0,012
∙9,81=42,9187	N             [29] 

Výsledný tah v řetězu 

F2=F0+Fc+Fm=543,875+185,6362+42,9187=772,429	N       [30] 

Kontrola proti přetržení řetězu 

Síla při přetržení řetězu dle ISO 

= 18	000	  

8.2 Statická bezpečnost 

ks	sek=
Fpt2

F2
=

18	000

772,429
=23,3031≥7               [31] 

8.3 Dynamická bezpečnost 
Činitel rázu Y2  

Y2	=	volím	4= střední	až	velké	rázy	  
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kD	sek=
Fpt2

F2∙Y2
= 18	000

772,429∙4
=5,8257≥5               [32] 

Výpočtový tlak  

Plocha kloubu 	= ∙ = 4,45 ∙ 17 = 75,65	         [33] 

PV2=
F2
S2
= 772,429

75,65
=10,2105	MPa               [34] 

Dovolený tlak 

Činitel	tření	 = 	 λ = 0,9	 

PS2=
FISO2
S2

= 18	000

75,65
=237,937	MPa               [35] 

PD2=PS2∙	λ2=237,937∙0,8=214,1433	MPa            [36] 

PD2>PV2  
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    9  Identifikace a výpočet průběhů kroutících a ohybových momentů  
 

Následné výpočty pro tuto kapitolu byly použity z [1], [2], [4] 

Výpočet výkonu v převodovce 

P3=P2∙ηB∙ηPŘ∙ηL2 9,221∙0,98∙0,99∙0,9952 8,8569	kW         [37] 

Otáčky vstupující do převodovky 

n2 2365	ot/min 

Výpočet kroutícího momentu vstupující do převodovky 

Mk2 Mk3 

Mk3 P3∙60
2∙π∙n2

9221∙60
2∙π∙2360 35,76	N∙m               [38] 

9.1 Rozložení tažné síly v řetězu primárního převodu a výpočet jejích složek 

 

Obr. 9.1.1 – Rozložení tažné síly v primárním převodu 

Dc1 D12
2 -

D11
1

121,4008
2 - 63,9082 28,7464	mm            [39]	

tg	α 28,7464
108 α1 14,905°                [40]	

Fxt1 F1∙ cos α1 707,343∙ cos 14,905 683,543	N          [41] 

Fy1 F12-Fxt12 = 707,3432-683,5432 181,9425	N          [42] 
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9.2 Rozložení tažné síly v řetězu sekundárního převodu a výpočet jejích složek 

 

Obr. 9.2.1 – Rozložení tažné síly v sekundárním převodu 

Dc2= D
2 - D

1 = 190,14
2 - 69,115

2 =60,5125	mm            [43] 

tg	α= 60,5125
600 =>α2=5,759°                 [44]	

Fxt2=F2∙ cos α2 =767,007∙ cos 5,759=763,136	N          [45] 

Fy2= F22-Fxt22 = 767,0072-763,1362=76,9622	N          [46] 

9.3 První převodový stupeň 

První soukolí 

Výpočet tečné síly převodu z hnacího hřídele na předlohový 

Ft1=
2·Mk3

d
=

2·35,76

0,026
=2750,769 N                [47] 

Výpočet radiální síly převodu z hnacího hřídele na předlohový 

Fr1= Ft1∙tgαn
cosβ = 2750,769∙tg20	

cos 0 =1001,198	N             [48 ] 

Výpočet kroutícího momentu na předlohovém hřídeli 

Mk3=>Mk  

Mk = Ft1∙d12
2 = 2750,769∙0,048

2 =66,018	N∙m            [49] 
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Druhé soukolí 

Výpočet tečné síly z předlohového hřídele na hnaný 

Ft 3,4= 2∙Mk4
d = 2∙66,018

0,028 =4715,571 N              [50] 

Výpočet radiální síly z předlohového hřídele na hnaný 

Fr 3,4= Ft 3,4∙tgαn
cos β = 4715,571∙tg20 

cos 0 =1716,327 N            [51] 

Výstupní otáčky 

= = = 1,846                  [52] 

= = = 1,643                  [53] 

= ∙ = 1,846 ∙ 1,643 = 3,033              [54] 

Výstupní otáčky hnané hřídele  

nvýs 1= n2
ic1

= 2365
3,0326 =779,85 ot/min              [55] 

Výpočet výstupního kroutícího momentu hnané hřídele 

Mk =>Mk  

Mk = Ft2∙d42
2 = 1986,666∙0,028

2 =27,813 N∙m            [56] 

Výpočet reakcí na předlohové hřídeli 

Výpočet v rovině Y-Z 

Podmínka rovnováhy sil 

∑ Fi =0                       [57] 

Fy1+RA1-Fr1-Fr4+RB1+Fy2=0 N               [58] 

RA1=Fr1+Fr4-Fy1-Fy2-RB1                  [59] 

RA1=1001,198 + 1716,327 - 181,9425 - 76,9622 - 211,597  
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RA1 909,7	N   

Podmínka rovnováhy ohybových momentů 

∑Mio 0                      [60] 

-Fy1∙	41,5-Fr1∙	7,5-Fr4	∙	82,5 RB1∙	95 Fy2∙	123,5=0          [61] 

RB1=
Fy1·41,5+Fr1·7,5+Fr4·82,5-Fy2·123,5

95                 [62] 

RB1= 181,9425∙41,5 1001,198∙7,5 1716,327∙82,5-76,9622∙123,5
95   

RB1=1548,9	N  

Výpočet a průběh ohybových momentů: 

 

Obr. 9.3.1 – Průběh Mo (první rychlostní stupeň) 

X1∈〈0;41,5〉                     [63]	
Tyz11

=Fy1=181,9 N                   [64] 

MOyz1,1(x1)=Fy1·X1=
MO(0)=0

MO(41,5)=Fy1·41,5=7548,9 N·mm         [65] 

X2∈〈41,5;41,5+7,5〉                   [66]	
Tyz21

=Fy1+RA1=181,9+909,7=1091,6 N             [67] 

MOyz2,1(X2)=Fy1·X2+RA1· X2-41,5 =181,9·49+909,7·7,5=15735,9 N·mm    [68] 
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X3∈〈49;49+75〉                    [69] 
Tyz31

=Fy1+RA1-Fr1=181,9+909,7-1001,2=90,402 N          [70] 

MOyz3,1 X3 =Fy1·X3+RA1· X3-41,5 -Fr1· X3-41,5-7,5 =         [71] 

 MOyz3,1 X3 =181,9·124+909,7·82,5-1001,2·75=22516 N·mm 

X4∈〈28,5;28,5+12,5〉                  [72] 

=- - =-76,96-211,6=-1625,86 N            [73 ] 

MOyz4,1 X4 =Fy2·X4+RB1· X4-28,5 =              [74] 

-MOyz4,1 X4 =76,96·(28,5+12,5)+1548,9·(12,5)=22515 N·mm 

X5∈〈0;28,5〉                     [75] 

= − = −76,96                  [76] 

MOyz5,1 X5 =Fy2 ∙ = 76,96 ∙ 28,5=2193,4 N∙mm          [77] 

Výpočet v rovině Z – X 

 

Obr. 9.3.2 – Reakce v rovině Z-X(první převodový stupeň) 

Podmínka rovnováhy sil  

∑ Fi =0                       [78] 

RA12+Ft1-Ft4+RB12+Fxt1+Fxt2=0                [79] 

RA12=-Ft1+Ft4-RB12-Fxt1-Fxt2                  [80] 

RA12=-2750,769 +4715,571-3184,458 -683,543-763,136 =-2666,155 N  
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Podmínka rovnováhy ohybových momentů 

∑ Mio =0                      [81] 

-Fxt1∙41,5+Ft1∙7,5-Ft4∙82,5+RB12 ∙95+Fxt2∙123,5=0	N          [82] 

RB12
=

Fxt1
·41,5-Ft1·7,5+Ft4·82,5-Fxt2

·123,5

95              [83] 

RB12=683,543∙41,5-2750,769∙7,5+4715,571∙82,5-763,1362∙123,595
 

=3184,458	N  

9.4 Druhý převodový stupeň 

První soukolí 

Výpočet tečné síly převodu z hnacího hřídele na předlohový 

Ft2=
2·Mk3

d
=

2·35,76

0,036
=1986,666 N                [84] 

Výpočet radiální síly převodu z hnacího hřídele na předlohový 

Fr2=
Ft2∙tgαn

cosβ
=
1986,666∙tg20	

cos 0
=723,087	N             [85] 

Výpočet tečné síly z předlohového hřídele na hnaný 

F 	=
2∙Mk ,

d
=
2∙37,746

0,028
=2696,142	N              [86] 

Výpočet radiální síly z předlohového hřídele na hnaný 

Fr	 =
Ft	3,4∙tgαn

cos β
=
2696,142∙tg20	

cos 0
=981,315	N             [87] 

Výpočet kroutícího momentu z hnacího hřídele na předlohový 

Mk =>Mk ,  

Mk , =
Ft2∙d22

2
=
1986,666∙0,038

2
=37,746	N∙m            [88] 

Převodový poměr 

= = = 1,055                  [89] 
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= = = 1,643                  [90] 

= ∙ = 1,055 ∙ 1,643 = 1,733              [91] 

Výstupní otáčky hnané hřídele 

nvýs	1=
n2
ic1

= 2365
1,733 =1365	ot/min               [92] 

Výpočet reakcí na předlohovém hřídeli 

Výpočet v rovině Y-Z 

Podmínka rovnováhy sil 

∑Fi =0                       [93] 

Fy1+RA2-Fr2-Fr4+RB2+Fy2=0	N                [94] 

RA2=Fr2+Fr4-Fy1-Fy2-RB2                  [95] 

RA2=723,087+981,315-181,9425-76,9622-1059,967  

RA2=385,53	N  

Podmínka rovnováhy ohybových momentů 

∑Mio =0                      [96] 

-Fy1∙41,5-Fr2∙52,5-Fr4∙82,5+RB2∙95+Fy2∙123,5=0	N          [97] 

RB2=
Fy1∙41,5+Fr2∙30+Fr4∙82,5-Fy2∙123,5

95
               [98] 

RB2=
181,9425∙41,5+723,087∙30+981,315∙82,5-76,9622∙123,5

95 =1059,967	N 
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Výpočet a průběhy ohybových momentů 

 

Obr. 9.3.3 – Průběh Mo (druhý převodový stupeň) 

X1,2∈〈0;41,5〉                     [99] 
Tyz1,2=Fy1=181,9 N                   [100] 

MOyz 1,2=Fy1·X1,2   =>
Moyz1,2(0)=0

Moyz1,2(41,5)=Fy1·X1,2=181,9·41,5=7548,9 N.mm
    [101] 

X2,2∈〈41,5;41,5+30〉                   [102] 
, + 181,9 + 385,53 567,43 N          [103] 

MOyz 2,2=Fy1·X2,2+RA2· X2,2-41,5 =181,9·71,5+385,53·30        [104] 

MOyz 2,2=24571,7 N·mm    

X3,2∈〈71,5;71,5+52,5〉                  [105] 
Tyz3,2=Fy1+RA2-Fr2=181,9+385,53-723,087=-155,657 N         [106] 

MOyz 3,2=Fy1·X3,2+RA2· X3,2-41,5 -Fr2· X3,2-71,5 =          [107] 

MOyz 3,2=181,9·124+385,53·82,5-723,087·52,5=16288,2 N·mm 

X4,2∈〈28,5;28,5+12,5〉                  [108] 

Tyz4,2=- - =-76,9622-1059,96=-1136,92 N           [109] 

MOyz 4,2 Fy2∙X4,2 RB2∙ X4,2-28,5 76,96∙41 1059,96∙12,5 16404,86 N∙mm [110] 

  



39 
 

X5,2∈〈0;28,5〉                     [111] 

Tyz5,2=- = −76,96	                  [112] 

MOyz	5,2=Fy2∙X5,2=76,96∙28,5=2193,36	N∙mm           [113] 

Výpočet v rovině Z – X  

 

Obr. 9.3.4 – Reakce v rovině Z-X (druhý převodový stupeň) 

Podmínka rovnováhy sil  

∑Fi =0                       [114] 

RA21+Ft2-Ft4+RB21+Fxt1+Fxt2=0	N              [117] 

RA21=-Ft2+Ft4-RB21-Fxt1-Fxt2=	0	N              [118] 

RA21=-1986,666+2696,142+223,6039-683,543-763,1362=-513,599	N 

Podmínka rovnováhy ohybových momentů 

∑Mio =0                      [119] 

− ∙ 41,5 + ∙ 30 − ∙ 82,5 + ∙ 95 + ∙ 123,5 = 0	      [120] 

=
∙ , ∙ ∙ , ∙ ,

             [121] 

=
683,5431 ∙ 41,5 − 1986,666 ∙ 30 + 2696,142 ∙ 82,5 − 763,1364 ∙ 123,5

95
 

RB21=1020,54	N 
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9.5 Třetí převodový stupeň 

První soukolí 

Výpočet tečné síly převodu z hnacího hřídele na předlohový 

Ft3=
2·Mk3

d
=

2·35,76

0,042
=1702,857 N                [122] 

  

Výpočet radiální síly z hnacího hřídele na předlohový 

Fr3= Ft3∙tgαn
cos β = 1702,857∙tg20	

cos0 =619,789	N             [123] 

=>  

Mk41=
Ft3∙d32

2
=
1702,857∙0,032

2
=27,246	N∙m            [124] 

Druhé soukolí 

Výpočet tečné síly z předlohového hřídele na hnaný 

Ft	3,4=
2∙Mk

d
=
2∙27,246

0,028
=1946,143	N              [125] 

Výpočet radiální síly z předlohového hřídele na hnaný 

Fr	3,4=
Ft	3,4∙tgαn

cos β
=
1946,143∙tg20	

cos 0
=708,338N             [126] 

Výpočet kroutícího momentu vystupující z hnané hřídele 

Mk43=
Ft3∙d42

2
=
1946,143∙0,028

2
=27,246	N∙m            [127] 

Převodový poměr 

= = = 0,762                  [128] 

= = = 1,643                  [129] 

= ∙ = 0,762 ∙ 1,643 = 1,252              [130] 
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Výstupní otáčky hnané hřídele 

nvýs	1=
n2
ic1

= 2365
1,252

=1889	ot/min               [131] 

Výpočet reakcí na předlohovém hřídeli 

Výpočet v rovině Y-Z 

Podmínka rovnováhy sil 

∑Fi =0                       [132] 

Fy1+RA3-Fr3-Fr4+RB3+Fy2=0	N               [133] 

= + - - -                  [134] 

RA3=	619,789	+708,338-181,9425-76,9622-907,721	 

=161,501	N	

Podmínka rovnováhy ohybových momentů 

∑Mio =0                      [135] 

-Fy1∙41,5-Fr3∙48-Fr4∙82,5+RB3∙95+Fy2∙123,5=0	N          [136] 

RB3=
Fy1∙41,5+Fr3∙48+Fr4∙82,5-Fy2∙123,5

95
               [137] 

RB3=
181,9425∙41,5+619,789∙48+708,338∙82,5-76,9622∙123,5

95
 

RB3=907,721	N  
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Výpočet a průběh ohybových momentů 

 

Obr. 9.5.1 – Průběh Mo (třetí převodový stupeň) 

X1,3∈〈0;41,5〉                     [138] 
Tyz1,2=Fy1=181,9 N                   [139] 

MOyz 1,2=Fy1·X1,2   =>
Moyz1,2(0)=0

Moyz1,2(41,5)=Fy1·X1,2=181,9·41,5=7548,9 N.mm
    [140] 

 

X2,3∈〈41,5;41,5+48〉                   [141] 
, + 181,9 + 161,501 343,401 N N        [142] 

MOyz 2,3=Fy1·X2,3+RA3· X2,3-41,5 =181,9·89,5+161,501·48=24032 N∙mm    [143] 

X3,3∈〈89,5;89,5 47〉                  [144] 
Tyz3,3=Fy1+RA2-Fr3=181,9+161,501-619,789=-276,388 N        [145] 

MOyz 3,3=Fy1·X3,3+RA2· X3,3-41,5 -Fr2· X3,3-48 = `         [146] 

MOyz 3,3=181,9·136,5+161,501·95-619,789·88,5=-14679,38 N·mm      [147] 

X4,3∈〈28,5;28,5+12,5〉                  [148] 

Tyz4,2=- - =-76,9622-907,721 -984,681 N          [149] 

MOyz 4,2 Fy2∙X4,2 RB2∙ X4,2-28,5                [150] 
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MOyz 4,2=76,96∙41+907,721∙12,5=14501,87	N∙mm 

X5,2∈〈0;28,5〉                     [151] 

Tyz5,2=-Fy2=-76,96	N                  [152] 

MOyz	5,2=Fy2∙X5,2=76,96∙28,5=2193,36	N∙mm           [153] 

Výpočet v rovině Z – X  

 

Obr. 9.5.2 – Reakce v rovině Z-X (třetí převodový stupeň) 

Podmínka rovnováhy sil 

∑Fi =0                      [154] 

RA31+Ft3-Ft4+RB31+Fxt1+Fxt2=0	N              [155] 

RA31=-Ft3+Ft4-RB31-Fxt1-Fxt2                [156] 

=-1702,857+1946,143+126,3316-683,543-763,1362 

=-1077,062	N 

Podmínka rovnováhy ohybových momentů 

∑Mio =0                      [157] 

-Fxt1∙41,5+Ft3∙48-Ft4∙82,5+RB31 ∙95+Fxt2∙123,5=0	N         [158]  

RB31=
Fxt1 ∙41,5-Ft3∙48+Ft4∙82,5-Fxt2∙123,5

95
               [159] 

RB31=
683,543∙41,5-1702,857∙48+1946,143∙82,5-763,1362∙123,5

95
 

RB31=136,204	  
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9.6 Čtvrtý převodový stupeň – stálý záběr 

Přepočet výkonu  

P3st.p=P2∙ηpř∙ηB∙ηL                   [160] 

P3st.p=9,221∙0,99∙0,98∙0,995 

P3st.p=8,901	kW 

Výpočet kroutícího momentu vystupující z hnané hřídele 

Mk3=Mk44 

Mk3= P3∙60
2∙π∙n = 8901∙60

2∙π∙2365=35,94	N∙m               [161] 

Výpočet otáček vystupující z hnané hřídele 

n2=nvýsl	4= 2365	ot/min 

Výpočet v rovině Y - Z  

Podmínka rovnováhy sil 

 ∑Fiy4=0                      [162] 

Fy1+RA4+RB4+Fy2=0	N                 [163] 

RA4=-Fy1-RB4-Fy2                   [164] 

RA4=-181,9425-59,3915-76,9622 

=-318,2962	N 

Podmínka rovnováhy ohybových momentů 

∑M =0                     [165] 

− ∙41,5+ ∙95+ ∙28,5=0	N 

=
∙ , ∙ ,

                   [166]	

=
, ∙ , , ∙ ,

=56,3915	N  
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Výpočet a průběh ohybových momentů 

 

Obr. 9.6.1 – průběh Mo (čtvrtý převodový stupeň) 

X1,4∈〈0;41,5〉                     [167] 
Tyz1,4=Fy1=181,9 N                   [168] 

MOyz 1,4=Fy1·X1,2   =>
Moyz1,2(0)=0

Moyz1,2(41,5)=Fy1·X1,2=181,9·41,5=7548,9 N.mm
    [169] 

X2,4∈〈41,5;41,5 95〉                  [170] 
, + 181,9 − 318,2962 −136,396 N N       [171] 

MOyz 2,4=Fy1·X2,4+RA3· X2,4-41,5 =181,9·136,5-318,2962·95=-5408,79 N∙mm  [172] 

X3,4∈〈28;28,5+95〉                   [173] 
Tyz3,4=Fy2=-76,96 N                   [174] 

MOyz 3,3=Fy2·X3,4                    [175] 

MOyz 3,3=76,96·28,5 2193,4N·mm 

Výpočet v rovině Z – X  
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Obr. 9.6.2 – Reakce v rovině Z-X (čvrtý převodový stupeň) 

Podmínka rovnováhy sil 

∑ Fiz4 0                      [176] 

Fxt1 RA41 RB41 Fxt2 	0	N                [177] 

RA41=-Fxt1-RB41-Fxt2                  [178] 

RA41=-683,5431 693,476-763,1362RA41 -753,2031	N 

Podmínka rovnováhy ohybových momentů	
∑M 0                     [179] 

-Fxt1∙41,5 RB41 ∙95 Fxt2∙123,5 0	N              [180] 

RB41
Fxt1∙41,5-Fxt2∙123,5

95  

RB41 683,5431∙41,5-763,1364∙123,5
95 -693,4763	N 

9 Popis přenosu kroutícího momentu při řazení jednotlivých 
převodových stupňů 
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Obr. 10.1 – Schéma převodovky 

10.1   Není zařazen žádný převodový stupeň. 
Kliková hřídel přenáší otáčivý pohyb z primárního řetězového kola na řetězové kolo 

spojky. Pokud je spojka zapjatá, otáčejí se hnací hřídel, pevné kolo hnacího hřídele (s 13 

zuby) a kolo (s 21 zuby) nasunuté na drážkách hnacího hřídele. Pohyb na hnané kolo se 24 

zuby přenáší kolo s 13 zuby a kolo s 21 zuby přenáší pohyb na kolo se 16 zuby tedy kolo 

hnané. Sekundární řetězové kolo zůstává v klidu protože se hnaná kola otáčejí volně na 

hnaném hřídeli a kolo hnacího hřídele (s 21 zuby) není v záběru s kolem stálého záběru. 

Informace ze zdroje [9] 

 

 

Obr. 10.1.1 – Převodové ústrojí [9] 

 

10.2  1. Rychlostní stupeň. 
Pro řazení jsou v převodovce použity zasouvací vidlice, které přesunou kolo se 18 zuby 

na hnacím hřídeli a kolo s 19 zuby na hnaném hřídeli doleva. Kolo s 19 zuby má kolíky, 

které při řazení zapadnou do otvorů v kole s 24 zuby hnaného hřídele. Tím se docílilo 

takového uspořádání:Točivý moment se přenáší z hnacího hřídele ozubeným kolem s 13 

zuby na ozubené kolo hnané s 24 zuby, které je spojeno kolíky s kolem s 19 zuby. Toto 

kolo leží na drážkách hnaného hřídele. Hnaný hřídel se otáčí a kolo s 14 zuby pohání kolo 

stálého záběru s 23 zuby, tím pádem i sekundárním řetězovým kolem. Ostatní kola se 

otáčejí, ale nepřenášejí točivý moment. Informace ze zdroje [9] 
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Obr. 10.2.1 – první převodový stupeň[9] 

 

10.1  2. rychlostní stupeň. 
Již zmíněné vidlice přesunou kola převodovky tak, že kolo se 18 zuby na hřídeli 

hnacím nasunou na drážkování, to znamená doprava a kolo s 19 zuby na hnaném hřídeli se 

vysune ze záběru s kolem s 24 zuby. Zbytek kol zůstává jako při 1. rychlostním stupni. 

Moment je přenášen kolem se 18 zuby na hnané ozubené kolo s 19 zuby. Odtud je vše 

stejné jako u 1. rychlostního stupně, které přenáší moment na sekundární řetězové kolo. 

Zbytek kol se otáčí. Informace ze zdroje [9] 

 

Obr. 10.3.1 – Druhý rychlostní stupeň[9] 

10.2   3. rychlostní stupeň. 
Vidlice přesunou kolo s 18 zuby na hnacím hřídeli a kolo s 19 zuby na hnaném hřídeli 

doleva, tím se vyřadí z přenášení momentu a zároveň posunou doleva kolo s 21 zuby na 

hnacím hřídeli a kolo se 16 zuby na hnaném hřídeli. Toto kolo  se 16 zuby se zasune na 

drážkování hnaného hřídele. Točivý moment se přenáší tak, že z hnacího hřídele ozubeným 

kolem s 21 zuby na hnané kolo se 16 zuby. Toto kolo je nasunuto na drážkách hnaného 

hřídele, takže jím otáčí. Zbytek kol se otáčejí bez přenosu momentu. Informace ze zdroje 

[9] 
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Obr. 10.4.1 – Třetí rychlostní stupeň[9] 

10.3   4. rychlostní stupeň. 
Kolo s 21 zuby na hnacím hřídeli a kolo se 16 zuby na hnaném hřídeli se přesunou co 

nejvíce doprava pomocí vidlice. Unášecí kolíky kola s 21 zuby zapadnou do otvoru v kole 

stálého záběru a kolo se 16 zuby vysunou z drážek hnaného hřídele. Přenos momentu je 

takový :  

Hnací hřídel , který se otáčí je kolíky na kole s 21 zuby pevně spojen s kolem s nábojem 

s 23 zuby, a tím i se sekundárním řetězovým kolem. Otáčky hnacího hřídele a 

sekundárního řetězového kola jsou stejné. Zbytek kol se otáčí volně. Informace ze zdroje 

[9] 

 

Obr. 10.5.1 – Čtvrtý rychlostní stupeň[9] 

 

11 výpočet rychlostí a převodových poměrů 
 

Dosažení vmax 

Stanovení 	                    

vmax=0,377∙ np∙Rdyn
icmin

=>icmin=0,377∙ np∙RDYN
vmax

            [181] 

  



50 
 

icmin=0,377∙ 4750∙0,25
105 =4,263 

Ekonomická jízda 

icmin=0,377∙ 2500∙0,25
60 =3,927                [182] 

Dosažení vmax na rovině se silovou rovnováhou 

 

Celková hmotnost motocyklu  

mx=305	kg 

Mp=
60∙Pmax
2∙π∙np

= 60∙9600
2∙π∙4750 = 576	000

29	845,13 =19,3	N∙m            [183] 

icmin=
mx∙g∙f∙ cos α+0,05∙Cx∙S∙vmax2 ∙RDYN

Mp∙vc
               [184] 

icmin=
305∙9,81∙0,015∙1+0,05∙0,6∙0,8046∙1052 ∙0,25

19,3∙0,91 =4,238 

Kontrola  

nx= vmax∙icmin
0,377∙0,25 = 105∙4,238

0,377∙0,25=4721	ot/min             [185] 

4721	ot/min 4750	ot/min 

Vyhovuje  

Jízda do 5% stoupání 

vm=0,377∙
nm∙Rdyn

ic
=0,377∙

2500∙0,25

4,238
=55,598	km/h          [186] 
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12 Závěr  
 

Ve své práci jsem nejdříve popsal celý motocykl a jeho hlavní části. Jako další splněný 

krok byla identifikace převodového ústrojí od válce motoru až po sekundární řetězový 

převod což byla hlavní náplň práce. Následně jsem propočítal primární převod spolu se 

sekundárním, ve kterém jsem zjistil potřebné síly působící na hnacím a hnaném hřídeli 

převodovky. To mi umožnilo přepočítat celou převodovku.. Pomocí výpočtů a měření jsem 

zjistil pro každý převodový stupeň průběh kroutících momentů a ohybových momentů, 

výstupní otáčky a výstupní výkon, který vychází z převodovky na sekundární převod. Na 

závěr jsem identifikoval parametry motocyklu a průměrné rozměry řidiče motocyklu na 

jejichž základě jsem vypočítal převodové poměry, ekonomickou jízdu, 5 % stoupání a 

dosažení maximální rychlosti stroje. 
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