
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra částí a mechanizmů strojů 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce stavu pro testování sestupných převodovek těţkého nákladního 

automobilu 

Reconstruction of a Testing Stand for a Heavy Truck Transfer Case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bc. Jan Grulich 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Petr Maršálek, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2016



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

 

 

 

 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

 

 

 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

 

Místopříseţné prohlášení studenta 

Prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny pouţité podklady a literaturu. 

…… 

V Ostravě dne……………………   ………………………… 

                                                                       podpis studenta 

 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

 

Prohlašuji, ţe 

 Jsem byl seznámen s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

„VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci uţít (§ 

35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě uloţena v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o kvalifikační práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mě poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, ţe odevzdáním své diplomové práce souhlasím se zveřejněním své 

práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby. 

  

 

V Ostravě dne……………………………  ………………………………. 

           podpis studenta 

 

 

Jméno a příjmení autora práce:   Jan Grulich 

Adresa trvalého pobytu autora práce:  Štarnov 112, 783 14, Bohuňovice 

 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

 

Anotace diplomové práce 

GRULICH, J. Rekonstrukce stavu pro testování sestupných převodovek těţkého 

nákladního automobilu. Ostrava: katedra částí a mechanismů strojů, Fakulta strojní VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2016, 47 s. Diplomová práce, vedoucí práce: Maršálek, P. 

V této diplomové práci se zabývám rekonstrukcí stavu pro testování sestupných 

převodovek těţkého nákladního automobilu. Mým úkolem je upravit stav tak, aby zatíţení 

sestupných převodovek co nejlépe korespondovalo s reálným provozem vozidel T158 

Phoenix. Byla navrhnuta nová technologická planetová převodovka. Hlavní namáhané 

části jako hřídele, loţiska a ozubení byly zkontrolovány. Na závěr jsem spočítal celkovou 

účinnost celého stavu. 

 

 

Annotation of Master´s thesis 

GRULICH,J. Rekonstruction of a Testing Stand for a Heavy Truck Transfer Case. Ostrava: 

Department of Machine Parts and Mechanism, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – 

Technical University of Ostrava, 2016, 47 p. Thesis, head: Maršálek, P. 

I this master thesis i deal with the reconstruction of a testing stand for a heavy truck 

transfer case. My task is to adjust the stand, so that the load transfer case best corresponded 

with the real state vehicle T158 Phoenix. It was designed new technological planetary gear. 

Major stressed parts such as shafts, bearings and gears were checked. In conclusion, I 

calculated the overall efficiency of the whole stand. 

 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

7 

OBSAH 

Seznam pouţitých značek…………………………………………………………………. 9 

1 Úvod ................................................................................................................................ 12 

1.1 Cíle práce ............................................................................................................... 12 

2 Tatra T158 Phoenix ......................................................................................................... 13 

2.1 Unikátní koncepce vozu Tatra ............................................................................... 13 

2.2 Popis přenosu točivého momentu na hnanou nápravu .......................................... 14 

2.3 Schéma hnacího traktu tatra Phoenix 6x6 ............................................................. 15 

3 Zkušební stavy pro testování převodovek ....................................................................... 16 

3.1 Dělení stavů ........................................................................................................... 16 

3.1.1 Zkušební stav s otevřeným silovým okruhem ................................................ 16 

3.1.2 Zkušební stav s uzavřený silovým okruhem .................................................. 17 

4 Rozbor stávajícího zkušebního stavu .............................................................................. 18 

4.1 Důvody rekonstrukce ............................................................................................. 18 

4.2 Popis stávajícího zkušebního stavu ....................................................................... 19 

5 Návrh ozubení ................................................................................................................. 21 

5.1 Volba počtu zubů ................................................................................................... 21 

5.2 Výpočet geometrie ozubení ................................................................................... 21 

5.3 Podmínky funkčnosti planetového soukolí ............................................................ 25 

5.3.1 Podmínka souososti ........................................................................................ 25 

5.3.2 Podmínka smontovatelnosti ............................................................................ 25 

5.3.3 Kontrola kolize satelitů ................................................................................... 25 

6 Pevnostní kontrola planetové převodovky ...................................................................... 27 

6.1 Silové poměry ........................................................................................................ 27 

6.2 Kontrola osy satelitu .............................................................................................. 28 

6.3 Kontrola vstupního hřídele .................................................................................... 30 

6.3.1 Kontrola na krut .............................................................................................. 30 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

8 

6.3.2 Kontrola přenosu krouticího momentu z hřídele na centrální kolo ................ 31 

6.4 Kontrola výstupního hřídele .................................................................................. 32 

6.4.1 Kontrola na krut .............................................................................................. 33 

6.4.2 Kontrola přenosu krouticího momentu evolventním dráţkováním ................ 33 

6.5 Spojení korunového kola a skříně ......................................................................... 33 

7 Kontrola loţisek .............................................................................................................. 35 

7.1 Kuličková loţiska .................................................................................................. 35 

7.2 Jehlová loţiska ....................................................................................................... 37 

8 Pevnostní kontrola ozubení ............................................................................................. 38 

8.1 Materiály ozubených kol ....................................................................................... 39 

8.2 Výsledné bezpečnosti ozubených kol .................................................................... 40 

8.3 Výsledné parametry soukolí .................................................................................. 41 

9 Ztráty v okruhu ................................................................................................................ 42 

10 Závěr ............................................................................................................................... 43 

11 Seznam pouţité literatury ................................................................................................ 45 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 47 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

9 

Seznam pouţitých značek  

    tloušťka unášecího kotouče      [  ] 

      osová vzdálenost záběru centrální kolo – satelit  [  ] 

     osová vzdálenost        [  ] 

    šířka kola         [  ] 

     statická únosnost loţiska      [  ] 

    vnitřní průměr loţiska, průměr kolíku    [  ] 

     nejmenší průměr vstupní hřídele     [  ] 

     nejmenší průměr výstupní hřídele     [  ] 

     valivý průměr        [  ] 

    vnější průměr loţiska, jmenovitý průměr dráţkování  [  ] 

      hlavoví průměr dráţkování  na hřídeli    [  ] 

      hlavoví průměr dráţkování v náboji    [  ] 

     střední průměr dráţkování      [  ] 

E   modul pruţnosti v tahu       [   ] 

     zatěţující síla na jeden šroub      [ ] 

     osová reakce v podpoře A      [ ] 

     osová reakce v podpoře A      [ ] 

     síla působící na osu satelitu      [ ] 

      síla působící v ozubené satelitu     [ ] 

    společná výška záběru zubů      [  ] 

      poměrná výška hlavy profilu      [ ] 

      poměrná výška paty profilu      [ ] 

    počet kolíků        [ ] 

     počet satelitů        [ ] 

      celkový převodový poměr      [ ] 
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    statická bezpečnost       [ ] 

     součinitel minimálního zatíţení     [ ] 

     bezpečnost v otlačení       [ ] 

      součinitel nerovnoměrnosti toku výkonu    [ ] 

    délka kolíku        [  ] 

    modul         [  ] 

      krouticí moment na centrálním     [   ] 

      krouticí moment na korunovém kole    [   ] 

      krouticí moment na satelitu      [   ] 

      ohybový momentová v podpoře A     [   ] 

      ohybový momentová v podpoře B     [   ] 

      ohybový momentová        [   ] 

     ohybový moment        [   ] 

     vstupní otáčky        [ ] 

     výstupní otáčky        [ ] 

    tlak          [   ] 

     dovolený tlak        [   ] 

     ekvivalentní statické zatíţení      [   ] 

    spojité zatíţení        [      ] 

     mez kluzu materiálu       [   ] 

     mez pevnosti materiálu       [   ] 

     bezpečnost v dotyku       [ ] 

     bezpečnost v ohybu       [ ] 

    tloušťka vymezovacího krouţku     [  ] 

     posouvající síla v bodě A      [ ] 

     posouvající síla v bodě B      [ ] 
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     modul odporu průřezu v ohybu     [   ] 

     modul průřezu v krutu       [   ] 

    jednotková korekce       [ ] 

    počet zubů dráţkování       [ ] 

     počet zubů centrálního kola      [ ] 

     počet zubů korunového kola      [ ] 

     počet zubů satelitu       [ ] 

 

    úhel záběru         [ ] 

      úhel záběru čelního ozubeného kola    [ ] 

    uhel mezi satelity        [ ] 

     celková účinnost        [ ] 

      účinnost přímého ozubení      [ ] 

    viskozita maziva        [     ] 

   
    rádius na hlavě zubu       [ ] 

     ohybové napětí        [   ] 

     tahové napětí        [   ] 

        mez únavy v ohybu       [   ] 

        mez únavy v dotyku       [   ] 

     krutové napětí        [   ] 

     smykové napětí        [   ] 
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1  Úvod 

Kaţdá automobilka provádí testování převodovek na vlastních testovacích stavech, 

které jsou kaţdý originál. Zkoušky převodovek je moţno provádět v podmínkách 

simulovaných nebo v podmínkách skutečných. Testovací stav můţe být otevřený nebo 

uzavřený silový okruh. Pro dlouhodobé zkoušky jsou vhodnější stavy s uzavřeným silovým 

okruhem.  

Cílem této diplomové práce je upravit stav tak, aby zatíţení sestupných převodovek 

co nejlépe korespondovalo s reálným provozem vozidel T158 Phoenix. Mým řešením je 

návrh nové technologické převodovky. Řešení bude zahrnovat návrh ozubení s ohledem na 

minimální hodnoty bezpečnosti    a   . Dále pevnostní kontroly nejvíce namáhaných 

částí. Bude vypracovaná výkresová dokumentace montáţní sestavy celkového stavu, 

sestava technologické převodovky a výrobní výkresy vybrané hřídele a vybraného 

ozubeného kola. 

 

 

1.1 Cíle práce 

S ohledem na vypracování diplomové práce v poţadovaném rozsahu, vycházejícího 

z jednotlivých bodů zadání a z dodatečných upřesnění vedoucím diplomové práce, během 

osobních konzultací, mi byly vytyčeny následující cíle: 

- Provést podrobnější popis přenosu točivého momentu hnacího ústrojí Tatra 6x6 

- Provést rešerši testovacích stavů a způsobu předepnutí 

- Rozbor stávajícího stavu 

- Navrhnout konstrukční řešení technologické převodovky  

- Provést pevnostní kontrolu namáhaných částí 

- Zhotovit montáţní výkres stavu, sestavu technologické převodovky a výrobní 

výkres vybraného hřídele a ozubeného kola 
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2 Tatra T158 Phoenix 

2.1 Unikátní koncepce vozu Tatra 

Ve spolupráci s firmou DAF Trucks, kopřivnická automobilka postavila tento typ 

tatry. Phoenix je postaven na unikátní tatrovácké koncepci s centrální rourou, výkyvnými 

polonápravami a závěry nápravových diferenciálů. Toto řešení vyniká vysokou odolností 

v krutu, ohybu, dlouhou ţivotností, snadnou údrţbou, jízdním komfortem a průchodností 

náročným terénem. Phoenix je osazen kabinami a motory od nizozemské firmy DAV a 

hlavní převodovkou od německé firmy ZF. Koncepce doznala velkých změn. Nejvíce 

změn bylo provedeno na přední části podvozku. Mechanické odpruţení přední nápravy 

torzními tyčemi nebo listovými pery bylo nahrazeno vzduchovým pérováním, doplněným 

teleskopickými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Na hnacím řetězci je základem 

kapalinou chlazený vznětový řadový šestiválec PACCAR MX o objemu 12,9 litrů, který je 

nabízen ve čtyřech výkonových variantách. Převodovka je spojena přímo s motorem. Z 

hlavní převodovky pak vystupuje kloubový hřídel do sestupné převodovky (konstrukce 

Tatra), která můţe být jednostupňová nebo dvoustupňová. Jelikoţ motory PACCAR MX13 

dosahují vyšších maximálních točivých momentů neţ motory Tatra, musela být upravena 

sestupná převodovka i další členy hnacího řetězce, a to s ohledem na vyšší zatíţení. 

Sestupná převodovka je pak sešroubovaná s  nosnou rourou a pomocí systému spojovacích 

hřídelů a diferenciálů pohání nápravy vozidla. 

 

Obr. 2.1  T 158 Phoenix, motor-převodovka-sestupná převodovka 
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Motor je uloţen výše oproti rámové konstrukci s tuhými nápravami vzhledem k 

tatrovácké koncepci, je také kabina o 130 mm výše, neţ bývá obvykle. Roli nosného 

prvku, který byl doposud jen centrální páteřová roura, přebírá částečně přední část 

pomocného rámu. Tatra T-158 Phoenix je navrţena ve třech základních konfiguracích, 

4x4, 6x6 a 8x8 a nově 8x6 a to jako jednostranný a třístranný sklápěč. Na přání lze však 

objednat i speciální provedení 10x10, 10x8 nebo 10x6 s řiditelnou zadní (pátou) nápravou. 

2.2 Popis přenosu točivého momentu na hnanou nápravu 

Přenos točivého momentu na hnanou nápravu  

1) Motor  

2) Převodovka  

3) Sestupná převodovka 

  4) Mezinápravový diferenciál 

5) Osový diferenciál s čelními koly  

6) Rozvodovka (kuţelová soukolí)  

7) Hřídele s kardanovým kloubem  

8) Zavěšení kola  

 

Obr. 2.2  Popis přenosu točivého momentu 
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Obr. 2.3 Popis přenosu točivého momentu 

2.3 Schéma hnacího traktu tatra Phoenix 6x6 

Popis řešeného vozidla Phoenix 6x6 

 

Obr. 2.4 Popis hnacího traktu 

Uvaţovaná oblast návrhu převodovky. Při určitých otáčkách motoru a určitého 

převodového poměru převodovky, vstupují do přídavku určité otáčky.   

Tab. 2.1 Uvaţovaný rozsah otáček pro návrh 
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3 Zkušební stavy pro testování převodovek 

Zkoušky převodovek je moţno provádět v podmínkách simulovaných (laboratorně) 

nebo v podmínkách skutečných (jízdní zkoušky). Tyto zkoušky se provádějí za účelem 

zjištění účinnosti, teplotních reţimů, hluku a vibrací, tuhosti a pevnosti, spolehlivosti a 

ţivotnosti. Dále se zkoumají otázky jako volba správných mazacích prostředků, kontrola 

záběru ozubených kol, vyváţenost hřídelů, přepínání převodů v automatických 

převodovkách a podobně. [ ] 

3.1 Dělení stavů 

Stavy se dají rozdělit do čtyř skupin podle způsobu zatěţování a to na: 

- s přímým zatíţením 

- s předpětím 

-  s dynamickým zatíţením 

-  se zatíţením od setrvačných sil 

 

3.1.1 Zkušební stav s otevřeným silovým okruhem  

Energie hnacího stroje je zde vedena přes zkoušený agregát do zatěţovacího 

zařízení (výkonové brzdy), kde je odváděna (mařena). Pro velké převodovky s vysokými 

výkony je tento stav velice nákladný, protoţe musí být dimenzován na plný zkušební 

výkon.  

 

 

3.1 Schéma otevřeného silového okruhu [ ] 
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3.1.2 Zkušební stav s uzavřený silovým okruhem 

Zkušební stavy s uzavřeným silovým okruhem jsou vhodné zejména pro 

dlouhodobé zkoušky ţivotnosti nebo opotřebení. Vyuţívá se cirkulace výkonu 

v uzavřeném okruhu. Motor není součástí silového okruhu a pohání celou soustavu zvenčí. 

Snadno se zde provádějí programové zkoušky, kdy za pomocí vhodného napínacího 

zařízení se dá měnit moment tzv. hladinové zkoušky. Nejčastějším způsobem jak jej 

předepnout je za pomocí pruţných částí stavu. Jedním z jednoduchých způsobů jak vyvodit 

předpětí v okruhu, je pomocí dvou přírub. Ty se při zastaveném stavu natočí proti sobě a 

v této poloze se zajistí. Při tzv. hladinových zkouškách dochází k plynulé změně předpětí. 

Zde se pouţívají mechanické nebo hydraulické spojky. Jednou z moţností je také pouţití 

planetového napínáku. [ ] 

Nevýhodou je sloţitost celého stavu a malá univerzálnost pouţití pro různé typy 

převodových skříní.  Podmínkou pro zkoušení je pouţití dvou převodovek stejného typu. 

Tyto dvě převodovky jsou spojeny kloubovými hřídeli, které přenášejí chvění a vibrace. To 

se sniţuje zalomením hřídelů, coţ je na úkor délky. 

 

 

3.2 Blokové schéma uzavřeného silového okruhu[ ] 
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4  Rozbor stávajícího zkušebního stavu 

Aktuální stav je navrhnut jako uzavřený silový okruh, kde se realizují hladinové 

zkoušky. Napínacím zařízením je zde planetový napínák a pohon zajištuje elektromotor. V 

okruhu jsou zapojeny dvě testované sestupné zkušební převodovky, umístěné mezi dvěma 

technologickými redukčními převodovkami.  

 

4.1 Schéma silového okruhu stavu 

4.1 Důvody rekonstrukce 

Důvodem rekonstrukce je přiblíţení se k reálným podmínkám v provozu. U 

stávajícího řešení jsou dobré vstupní hodnoty krouticího momentu vystupujícího 

z redukční převodovky. Problémem jsou nízké otáčky. Redukční převodovky mají poměr 

cca 1:10, coţ výrazně sniţuje otáčky z motoru. Mazání u testovaných převodovek zajišťuje 

zubové čerpadlo na horní hřídeli. Problém nastává při tzv. "plíţivých rychlostech" či při 

rozjezdu, kdy jsou otáčky horní hřídele natolik nízké, ţe nedojde k nasátí oleje pomocí sací 

trubky. To vede k většímu opotřebení ozubených kol, špatnému odvodu tepla a dalším 

problémům. Další problém, který je při rekonstrukci nutno řešit, je časté poruchy 

redukčních převodovek. Ty byly způsobeny vysokými zkušebními momenty a 

rozměrovými moţnostmi dimenzování ozubených kol. 

Navrhnuté možnosti rekonstrukce 

- výměně stávajícího motoru za silnější.  

- návrh nové redukční převodovky 
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4.2 Popis stávajícího zkušebního stavu 

1. Regulační elektromotor – typ KB 102-4, výkon 147 kW, rozsah otáček 350 – 2450 ot/min 

2. Řídící jednotka – počítač a ovládací software 

3. Hydraulický agregát – typ DIHA 3 03 

4. Hydraulický válec – typ 315 PVD 125-3, zdvih 400 mm 

5. Planetový napínák – rozsah 0 – 3000 Nm 

6. Redukční převodovka – převodový poměr 1:10 

7. Zkušební přídavek 

8. Technologický přídavek – opačné čerpadlo 

9. Redukční převodovka – převodový poměr 1:10 

10. Spojovací hřídele 

 

 

4.2 Popis zkušebního stavu 

 

 Tento zkušební stav má svou vlastní místnost. Řídící jednotka je umístěná ve vedlejší 

místnosti. Celý stav je umístěn na masivním základní desce. Jednotlivé části jsou uchyceny 

pomocí šroubů a upínek. Chlazení jednotlivých převodových agregátů je aktuálně řešeno  

cirkulací vody 
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Shrnutí bezpečností stávající redukční převodovky 

 V tabulce 4.1 jsou vypsány jednotlivé bezpečnosti jak v ohybu, tak v dotyku pro 

jednotlivá kola. Je zde vidět, ţe většina bezpečností se pohybuje pod 1. To je u zkušebního 

stavu neţádoucí. Dochází často k poškození ozubení a poruchám převodových skříní. 

Tab. 4.1 Shrnutí stávajících bezpečností 

Číslo kola Počet zubů Převod     
  

1 22 1 1,201 0,964 

2 45 2,045 0,905 0,964 

3 56 2,545 1,092 1,203 

4 22 2,545 0,615 0,742 

5 62 7,173 0,607 0,742 

6 44 7,173 0,686 0,916 

7 62 10,108 0,582 0,916 

 

   – bezpečnost v ohybu           – bezpečnost v dotyku 

Postup rekonstrukce  

Při rekonstrukci se budu zabývat návrhem nové redukční převodovky. Motor 

ponechám stávající.  

Prvotní snahou bylo zachovat původní převodovou skříň redukční převodovky. Po 

prostudování aktuálního řešení z protokolů dodané od firmy Tatra Trucks a provedení 

návrhových výpočtů se změnou počtu zubů jednotlivých ozubených kol ve skříni, bylo 

tohle řešení zavrhnuto. Šířky kol pro přenesení tak vysokého krouticího momentu 

dosahovaly šířka aţ cca 200 mm. 

 Pro návrh nové skříně byla omezující podmínkou stanovena výška vstupního a 

výstupního hřídele, které leţí ve stejné rovině. Další podmínkou je výstupní točivý 

moment, který vstupuje do zkoušené převodovky. Ten by měl co nejvíce korespondovat 

s reálným krouticím momentem na voze Tatra. 

Z důvodu vysokých hodnot zatíţení v ozubení byla pro návrh zvolena planetová 

převodovka. Tyto převodovky snášejí lépe vetší zatíţení. Výkon, který je přiváděn na 

centrální kolo, se větví do jednotlivých satelitů. To vede k menšímu zatíţení kol. Planetové 

převodovky mají zároveň větší ţivotnost neţ klasické převodovky, dobrou účinnost a vstup 

i výstup je na stejné ose. 
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5 Návrh ozubení 

Tato kapitola se zabývá návrhem ozubení planetové převodovky. Po předběţném 

návrhu se provede geometrický výpočet parametrů jednotlivých ozubení a na závěr se 

zkontrolují podmínky funkčnosti celého planetového převodu. 

5.1 Volba počtu zubů 

U planetového soukolí s několika satelity vedle sebe nelze volit počty zubů 

libovolně, ale s ohledem na moţnosti montáţe. Při návrhu vhodného počtu zubu byl poţit 

program MITCalc. [  ] 

Tab. 5.1 Navrţené počty zubů 

Centrální kolo 21 

Satelit 43 

Korunové kolo -107 

 

Vypočtený převodový poměr 

   
    

|  |

  
   

|    |

  
      [ ]                                                                                      

5.2 Výpočet geometrie ozubení 

Nejprve byl proveden výpočet vnějšího ozubení pro centrální kolo a satelit a 

následně pro vnitřní ozubení korunového kola a satelitu. Tyto výpočty byly provedeny 

v programu „Geometrie“ [  ] do kterého musely být zadané vstupní parametry. Tyto 

parametry jsou uvedené v tabulkách 5.2 a 5.3. Při prvním vypočtu, byl jako pastorek 

zvoleno centrální kolo a druhého výpočtu to byl satelit. Ve výpočtu je vycházeno ze 

základního profilu ozubení, který je dán geometrii nástroje. Po odborné konzultaci [  ] byl 

zvolen profil dle nástroje, který je k dispozice ve firmě Tatra trucks. 

Parametry profilu: 

- Modul                                              

- Úhel záběru profilu                           

- Poměrná výška hlavy profilu         
           

- Poměrná výška paty profilu           
           

- Rádius na hlavě zubu                     
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Při výpočtech geometrie ozubení a při zadávání vstupních parametrů je nutno 

dodrţet následující podmínky: 

- hlavové průměry všech ozubených kol zaokrouhlit na jedno desetinné místo 

- obě soukolí (vnější i vnitřní) musí mít stejnou osovou vzdálenost a doladěnou na 

celé číslo 

- dodrţení stejných parametrů satelitu (počet zubů, hlavový průměr a korekce), jak 

pro vnější tak vnitřní soukolí 

- u vnitřního soukolí zadávat u kola záporný počet zubů, stejně jako hlavový 

průměr korunového kola a osovou vzdálenost, jelikoţ se jedná o vnitřní ozubení. 

Tab. 5.2 Vstupní parametry do programu „Geometrie“ pro vnější soukolí 

 

Tab. 5.3 Vstupní parametry do programu „Geometrie“ pro vnitřní soukolí 

 

Pomocí programu „Geometrie“ byly získány parametry soukolí a podrobné výpisy 

pro vnějšího i vnitřního ozubení potřebné pro další výpočet jsou uvedeny v tabulkách 5.4 a 

5.5. 
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Tab. 5.4 Geometrické parametry – Centrální kolo - Satelit 
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Tab. 5.5 Geometrické parametry – Satelit – Korunové kolo 
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5.3 Podmínky funkčnosti planetového soukolí 

U planetového soukolí je nutno dodrţet tři základní podmínky, jinak soukolí 

nebude funkční a ani nepůjde smontovat. 

5.3.1 Podmínka souososti 

Tato podmínka vyplývá ze souososti centrálního kola, unášeče planetového soukolí 

a korekcemi kola. Musí tedy platit, ţe osové vzdálenosti záběru centrálního kola – satelitu 

a 

satelitu- korunového kola se musí rovnat. Jelikoţ je toto soukolí obecně korigované VN, 

tak 

ve výpočtu figurují skutečné pracovní osové vzdálenosti. 

        
     

         
  |  |      

     

         
                                                                            

      [ ]           

Uhly záběru čelní           a           viz tab. 5.4 a 5.5 

5.3.2 Podmínka smontovatelnosti 

U podmínky smontovatelnosti pro pravidelně rozdělené satelity po obvodu 

unášeče 

musí platit, ţe počet zubů korunového kola a centrálního kola musí být dělitelný počtem 

satelitů. 

   |  |

  
                                                                                                                                    

   |    |

 
   [ ]           

5.3.3 Kontrola kolize satelitů 

Vyjadřuje se jí skutečnost, ţe nesmí dojít ke kolizi zubů satelitů. Podle obr. 5.1 

musí 

platit vztah (5.1). Hodnoty pouţité do vztahu viz tab. 5.4 a 5.5 
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5.1. Kontrola kolize satelitů 

         (
 

 
)                                                                                                                             

         
  

 
                         

Úhel mezi satelity 

  
    

  
 

   

 
                                                                                                                          

 

Všechny podmínky funkčnosti byly splněny. Byly navrhnuty 4 satelity s geometrii 

s ohledem na konstrukční řešení. 
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6 Pevnostní kontrola planetové převodovky 

Tato kapitola bude zaměřena na rozbor sil v navrhnutém ozubení planetového 

převodu a následně zkontrolovány hlavních namáhaných části planetové převodovky. 

6.1 Silové poměry 

Jelikoţ se v tomto případě jedná o přímé zuby tak od centrálního kola vznikají pouze 

dvě silové sloţky, radiální a tečná. Tečné síly se, jak je uvedeno na obrázku 6.1, vzájemně 

vyruší. Maximální síla vzniká v unášeči, kde se sečtou dvě tečné sloţky na satelitu. 

 

Obr. 6.1 Schéma rozboru sil 

Krouticí moment na centrálním kole 

Krouticí moment na vstupu je vyvozen planetovým napínákem              

Otáčky od motoru                  

Krouticí moment přenášený na jeden satelit 

    
       

  
 
  
  

     
        

 
 
  

  
                                                       

Kde:     je součinitel nerovnoměrnosti toku výkonu 

Krouticí moment na výstupní hřídeli 

              
                                                                               

Otáčky na výstupní hřídeli 
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Výpočet tečné síly na satelitu 

    
   

   

 

 
          

   

 

                                                                                               

Síla na osu satelitu 

                                                                                                                   

Z těchto výsledných sil a krouticích momentů se vychází při pozdějších 

pevnostních 

výpočtech ozubení a při kontrole jednotlivých částí planetové převodovky. 

6.2 Kontrola osy satelitu 

Na osu satelitu působí tečné síly od centrálního a korunového kola. Tyto dvě tečné 

síly sečtu a dostanu sílu působící na unášeč. Tato zatěţující síla byla přepočtena na spojití 

zatíţení q, jelikoţ je pouţito jehličkové loţisko, které má tento charakter. 

Material osy 11 500, kde            a            

Rozměry osy a její uloţení 

                     

                   

         

 

 

Obr. 6.2 Uloţení osy 
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Obr. 6.3 Reakce v ose 

Spojité zatíţení 

  
  
  

 
       

  
                                                                                                        

Reakce v podpěrách 

      
 

 
      

 

 
                                                                                      

Posouvající síly 

       
 

 
      

 

 
                                                                                    

Ohybový moment 

    
 

  
     

  
 

  
                                                                               

Reakční moment 

         
 

  
     

   
 

  
                                                     

Průřezový modul v ohybu 
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Ohybové napětí 

   
   

  
 

        

       
                                                                                                      

Statická bezpečnost v ohybu 

  
  

  
 

   

    
                                                                                                                             

Smykové napětí 

   
  

  (
   

 
)
 

 (
   

 
)
  

       

  (
  

 
)
 

 (
 

 
)
                                                                 

Bezpečnost ve smyku 

  
   

  
 

        

  
 

         

    
                                                                                           

Kontrola na otlačení 

K otlačení dochází mezi osou a unášečem. 

  

  

 

     
 

       

 

     
                                                                                                     

Kontrola měrného tlaku 

                                                                                                                                                            

                  

Kontrola měrného tlaku vyhovuje podmínce                  [ ] 

6.3 Kontrola vstupního hřídele 

Vstupní hřídel budu kontrolovat z hlediska krutu na nejmenším průměru hřídele od 

maximálního vstupního krouticího momentu. Následně přenos krouticího momentu na 

centrální kolo pomocí evolventního dráţkování. 

Materiál hřídele volím 14 220.4, kde            a            

6.3.1 Kontrola na krut 

Průměr    je uvaţovaný nejmenší průměr na hřídeli. 
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Statická bezpečnost 

  
   

  
 

        

  
 

         

  
                                                                                          

6.3.2 Kontrola přenosu krouticího momentu z hřídele na centrální kolo 

Pro přenos krouticího momentu na vstupní hřídeli bylo navrhnuto evolventní 

dráţkování s ohledem na pouţívané nástroje ve firmě Tatra Trucks. Dovolený tlak 

             odečten z grafu 6.4 

 

Obr. 6.4 Přenos evolventním dráţkováním středěným na boky zubů 

Evolventní drážkování 75 x 2,5 x 9H/9g ČSN 01 4950.3 

Jmenovitý průměr     , modul      , počet zubů      

Hlavový průměr hřídele 

                                                                                                     

Hlavový průměr náboje 

                                                                                                          

Střední průměr dráţkování 
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Zatěţující síla na jeden zub 

   
     

        
 

          

            
                                                                                    

Společná výška dráţkování 

  
       

 
 

       

 
                                                                                             

Působící tlak ve spoji 

   
  

   
 

    

      
                                                                                                           

Bezpečnost v otlačení 

   
    

 
 

   

    
                                                                                                                     

 

Obr. 6.5 Graf dovoleného napětí v závislosti na mezi pevnosti[ ] 

6.4 Kontrola výstupního hřídele 

Výstupní hřídel budu kontrolovat z hlediska krutu od unášeče satelitů. Dále pak 

zkontroluji přenos krouticího momentu z unášeče na tuto hřídel pomocí evolventního 

dráţkování. 

Materiál hřídele volím 14 220.4, kde            a            
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6.4.1 Kontrola na krut 

Průměr    je uvaţovaný nejmenší průměr na hřídeli. 

   
  

  

 
   

    
 

  

 
           

        

  

                                                                                    

Statická bezpečnost 

  
   

  
 

        

  
 

         

     
                                                                                       

6.4.2 Kontrola přenosu krouticího momentu evolventním drážkováním 

Vzorový výpočet byl proveden u vstupní hřídele. Analogicky byla spočtena i 

výstupní hřídel. Výsledné parametry jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

 

Tab 6.1 Vypočtené parametry evolventního dráţkování 

Drážkování 

ČSN 01 4950 

    

[  ] 

    

[  ] 

   

[  ] 

   

[   ] 

   

[ ] 

   

[   ] 

   

[ ] 

110 x 4 x 

9H/9f 

109,2 102 105,6 22940,1 33420,9 92,8 1,72 

 

6.5 Spojení korunového kola a skříně 

Zajištění korunového kola, které je zabrzděno, bude pomocí podélných válcových 

kolíků. Pro zachycení krouticího momentu musí být splněny podmínky namáhání kolíku na 

střih a měrný tlak.   

 



Diplomová práce    Bc. Jan Grulich 

34 

Obr. 6.6 Aplikace válcového kolíku 

Z literatury [ ] jsou pro materiál kolíku 11 500 voleny dovolené napětí            a 

          . 

Kontrola na smyk 

   
 

  
 

 

     
 

     

       
 

             

             
                                                

       

        

Kontrola na otlačení 
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7 Kontrola ložisek 

V planetové převodovce jsou pouţity 2 typy valivých loţisek a to kuličková a 

jehlová. Tyto loţiska byla volena z katalogů SKF [  ]. Za vhodnou olejovou náplň byl 

zvolen převodovkový olej Mogul Intrans 100 [  ], jehoţ viskozita při provozní teplotě 40° 

C má hodnotu              . 

 

Obr 7.1 Umístění loţisek 

7.1 Kuličková ložiska 

Na vstupní hřídeli jsou dvě loţiska 61815 od firmy SKF, které nejsou zatěţovaná 

významnými silami. Ţivotnost zde není třeba počítat. Bude stanoveno minimální radiální 

zatíţení. Kde součinitel minimálního zatíţení        ,    je střední průměr loţiska. 
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Tab. 7.1 Parametry loţiska vstupní hřídele 

 

Střední průměr loţiska 

   
   

 
 

     

 
                                                                                                     

Minimální radiální zatíţení 

       (
    

    
)

 

 
 (

  

   
)
 

          (
        

    
)

 

 
 (

  

   
)
 

                            

Unášeč vstupující na výstupní hřídel je veden ve dvou loţiskách 61830 od firmy 

SKF, které nejsou zatěţovaná významnými silami. Ţivotnost zde není třeba počítat. Bude 

stanoveno minimální radiální zatíţení. 

Tab. 7.2 Parametry loţiska unášeče výstupní hřídele 

  

Střední průměr loţiska 

   
   

 
 

       

 
                                                                                                 

Minimální radiální zatíţení 

       (
    

    
)

 

 
 (

  

   
)
 

          (
         

    
)

 

 
 (

   

   
)
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7.2 Jehlová ložiska 

Osa satelitu je uloţena na dvou jehlových loţiscích K 60x75x42 od firmy SKF. U 

těchto loţisek bude provedena statická kontrola únosnosti a výpočet ţivotnosti. 

Tab. 7.3 Parametry jehlového loţiska 

 

Ekvivalentní statické zatíţení 

      
  

 
 

       

 
                                                                                                          

Statická bezpečnost loţiska 

   
  

  
 

      

       
                                                                                                                         

Trvanlivost loţiska v hodinách 

Exponent pro loţiska s čarovým stykem nabývá hodnoty   
  

 
, součinitel spolehlivosti 

pro spolehlivost 90%     , součinitel teorie spolehlivosti podle SKF       , při 

předpokládaném součiniteli        a vizkozním poměrem    . 

              (
 

 
)
 

 
   

     
     

   

         
 (

      

       
)

  

 
                                  

Stanovení součinitele       

Pomocí diagramů z katalogu SKF stanovím velikost součinitele. Je třeba znát poměr 

únavového zatíţení a viskozní poměr poté tyto hodnoty promítnu do grafů pro loţiska 

s čarovým stykem. Mezní únava          

Vstupní hodnoty do grafu v literatuře [  ] se vzorce       

    (
  

 
)      (

     

       
)                                                                                                         
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8 Pevnostní kontrola ozubení 

Pevnostní kontrola ozubení podle ČSN 01 4686 byla provedena pomocí programu 

CSNw [20]. Do programu jsem postupně zadal všechny vstupní parametry, vypočtené 

výše. Následně jsem příkazem „Výpočet“ získal výsledky pevnostního výpočtu. Pevnostní 

kontroly ozubení byly provedeny nejprve pro vnější soukolí centrálního kola a satelitu a 

následně pro vnitřní soukolí satelitu a korunového kola.  

Centrální kolo – Satelit 

 

Obr. 8.1 Pevnostní výpočet centrální kolo – satelit 
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Satelit – Korunové kolo 

 

Obr. 8.2 Pevnostní výpočet – Satelit – Korunové kolo 

8.1 Materiály ozubených kol 

Na ozubená kola (centrální kolo, satelit a korunové kolo) je pouţit materiál 14 224.4. 

Tento materiál se pouţívá ve společnosti Tatra trucks pro výrobu ozubených kol. 

Ekvivalentem je označení  ZF1A. Tento materiál má lepší vlastnosti neţ klasická 14 220.4 

Materiál bude cementovaný a kalený. Materiál je dobře tvářitelný za tepla, po ţíhání na 

měkko i za studena, se zaručeným rozmezím prokalitelnosti. Pouţívá se pro výrobu hřídelí, 

ozubených kol, vačkových hřídelí, zdviháků ventilů, pístních čepů a zubové spojky. 

Svařitelnost u tohoto materiálu je dobrá. Dle normy ISO 9082, která aplikuje základní 

normu ISO 6336 pro automobilní průmysl (obdoba je norma DIN 3990) v závislosti na 
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tvrdosti v jádře, je u tohoto materiálu mez únavy v ohybu                      a 

mez únavy v dotyku je                 hodnoty voleny dle [ ] 

8.2 Výsledné bezpečnosti ozubených kol 

Výsledky bezpečnosti v ohybu a dotyku dané programem ČSNw pro všechna kola 

jsou přehledně vypsané v tab. 8.1 Tyto bezpečnosti vycházejí všechny větší neţ jedna. 

Soukolí je počítáno na maximální zatíţení a přitom pracuje v oblasti časované pevnosti 

Wöhlerovy křivky viz obr. 8.3, jsou výsledky dostačující. Po konzultaci se školitelem byly 

stanoveny minimální hodnoty bezpečnosti v ohybu a v dotyku          . Tyto hodnoty 

jsou však minimální a je lepší ozubení předimenzovat. Z výsledků získané programem 

ČSNw tedy vyplývá, ţe bezpečnosti jsou vyhovující. 

Tab. 8.1 Výsledné bezpečnosti ozubených kol 

 

 

 

Obr. 8.3 Wöhlerova křivka 
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8.3 Výsledné parametry soukolí 

V tabulce 8.2 jsou přehledně vypsané a shrnuty všechny důleţité rozměry a 

parametry celého planetového soukolí. 

Tab. 8.2 Výsledné parametry soukolí 
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9 Ztráty v okruhu 

Motor není součástí silového okruhu a pohání celou soustavu zvenčí. Jeho výkon 

musí pokrýt ztráty v okruhu. Pro výpočet dílčích účinností byly dle schéma Obr. 9.1 

odhadnuty následující dílčí účinnosti: 

         účinnost jednoho loţiska [  ] 

         účinnost čelního ozubeného soukolí se šikmými zuby [  ] 

        účinnost čelního soukolí s přímými zuby [  ] 

         účinnost planetového soukolí [  ] 

        účinnost pruţné spojky [  ] 

Jednotlivé účinnosti budou mít následující hodnoty: 

             
                                                                                                

              
                                                                                               

              
                                                                                               

           
                                                                                                          

     
                                                                                                                              

 

Obr. 9.1 Schéma účinností okruhu 

Celková účinnost: 

                                     
                                                              

                                                       

                                                                                  

Motor musí pokrýt ztráty ve výši 28% 
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10 Závěr 

Úkolem práce bylo upravit stávající stav tak, aby zatíţení ve zkoušených sestupných 

převodovkách korespondovalo co nejlépe s reálným provozem ve voze Tatra T158 

Phoenix. 

Byla zpracovaná rešerše, kde je popsán přenos krouticího momentu na hnací kola na 

vozidle Tatra T158 Phoenix. Dále rozdělení zkušebních stavů a dvou nejvýznamnějších 

zmíněné výhody a nevýhody. 

Na začátku rekonstrukce byl proveden rozbor stávajícího stavu. Byly zjištěny důvody 

rekonstrukce a to nízké výstupní otáčky z technologické redukční převodovky a její časté 

poruchy vzniklé poruchami v ozubení. Ty byly způsobeny vysokými zkušebními momenty 

a rozměrovými moţnostmi dimenzování ozubených kol. Poţadavkem ze strany společnosti 

Tatra truck bylo ponechání co nejvíce stávajících částí stavu. Zvoleným řešením bylo 

ponechat stávající motor a navrhnout novou redukční převodovku. Pro své výhody byla 

zvolena planetová převodovka. 

Následná část byla věnována návrhu ozubení. Byly stanoveny výsledné 

geometrické parametry ozubení. U navrhované převodovky byla dodrţena podmínka 

smontovatelnosti, souososti a byla provedena kontrola kolize satelitů.  

V poslední části jsou provedeny pevnostní výpočty. Byly zkontrolovány namáhané 

části jako osy, hřídele, dráţková spojení, loţiska a ozubení. Na osu satelitu působí velké 

síly, proto zde byly voleny jehličková loţiska. Na hřídelích bylo pro přenos krouticího 

momentu navrhnuté evolventní dráţkování. Všechny části byly navrhnuty s dostatečnou 

bezpečností. Ozubení jednotlivých soukolí bylo zkontrolované zjednodušenou pevnostní 

kontrolou ozubení podle ČSN 01 4686. Výsledné bezpečnosti v ohybu a dotyku 

pevnostního výpočtu ozubení pro jednotlivé soukolí jsou vyhovující. Na závěr byly 

vypočítány ztráty v okruhu. Všechny vyráběné části planetové převodovky byly 

navrhované s ohledem na nástroje pouţívané v Tatře. 

Na začátku práce byly vytyčené cíle práce, které byly postupně splněny. 
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