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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

JAGOŠ, P. Projekt specializovaného pracoviště. Ostrava: katedra výrobních strojů 

a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 91s. Diplomová 

práce, vedoucí: Melecký, J. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem moţností aplikace metod technické diagnostiky do 

systému oprav kolejových vozidel. V úvodu je popsán pouţívaný systém oprav ţelezničních 

kolejových vozidel. V druhé části je popsána dieselová trakce, následně motory a emise 

vznětových motorů, dále převodovky. V třetí části se zabývám konstrukčními celky 

a zkušebními standy motorů a převodovek, dále jsou popsány  tribodiagnostické metody. 

V závěrečné části se zabývám systémem údrţby vznětových motorů ţelezničních kolejových 

vozidel s vyuţitím tribodiagnostických metod. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

JAGOŠ, P. Project of Specialized Workplace Ostrava: Teacher's desk production tool grinder 

and sharpener and designed, faculty mechanical VSB – technical university Ostrava, 2011, 91 

as regards. Master thesis, leadership : Melecký, J. 

 

      This thesis applies to suggestion of possibilities of application methods of technical 

diagnostic into the system of train vehicles reparations. In the introduction part the system 

used for train vehicles reparations is described. The second part solves the diesel traction, 

engines, emissions of compression engines and transmissions. The following part describes 

constructional units, experimental stands of engines and transmissions and also 

tribodiagnostic methods. The final part deals with compression motors of train vehicles 

services using the tribodiagnostic methods. 
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Přehled pouţitých symbolů a zkratek 

 

CNG   zemní plyn 

ČD    České dráhy, státní organizace 

ČSN    České státní normy  

DKV    Depo kolejových vozidel 

DOP    České dráhy, státní organizace, Divize obchodně provozní, o. z. 

DÚ    Dráţní úřad 

HKV    Hnací dráţní kolejové vozidlo  

IOJ   Inspekční orgán jakosti 

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci  (International Organization

    for Standardization) 

lokkm               Lokomotivní kilometry 

MTZ    Materiálně technické zásobování 

OP   Ovládací panel 

OZZ    Organizační sloţka ČD nebo mimodráţní organizace, zajišťující 

zásobování  

PPO   Provozní pracoviště oprav 

PSO   Provozní středisko oprav 

PV    Inspektor technického dozoru - přejímač vozidel  

SOD    Smlouva o dílo 

STP   Stanice technických prohlídek 

TNŢ    Technické normy ţeleznic 

TK   Technická kontrola ŢKV  

VI   Vrchní inspektor - zaměstnanec GI ČD, šetřící nehodové události 

VKV    Mobilní radiostanice na hnacím vozidle 

VZ    Vlakový zabezpečovač 

ŢKV    Ţelezniční dráţní kolejové vozidlo 

 

c   konstanta viskozimetru 

ν   kinematická viskozita      [mm
2
.s

-1
] 

τ    arimetrický průměr doby průtoku viskozimetru 
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Obecný úvod 

 Ţelezniční doprava  

 

Jedná se o kolejovou dopravu provozovanou na ţelezniční dráze, kterou 

vykonává ţelezniční společnost. Ţelezniční dopravu dělíme na nákladní a osobní. Byť 

s rozvojem silniční a letecké dopravy ve druhé polovině dvacátého století její význam upadl, 

je ţeleznice stále významným a prakticky nenahraditelným přepravcem velkých objemů 

materiálů (například uhlí). 

Hlavní výhodou kolejové dopravy oproti silniční dopravě je vysoká energetická účinnost, 

neboť kola mají při pohybu na kolejích nízký valivý odpor. Nevýhodou naopak je nutnost 

náročnější infrastruktury a vázanost dopravy pouze na tuto infrastrukturu. [15]   

 

1 Úvod do dané problematiky 

V mé práci se zabývám specializovaným pracovištěm v opravárenském provozu 

z pohledu systému oprav a moţnosti aplikace metod technické diagnostiky do tohoto systému. 

 

1.1 Stručná historie a současnost 

 

     Do 30. 6. 2004 existovalo v rámci Dep kolejových vozidel více neţ 20 pracovišť, která 

prováděla vyvazovací opravy kolejových vozidel a soustředěné opravy funkčních celků.  Od 

1. 7. 2004 byly odčleněny z Dep kolejových vozidel dvě výkonné jednotky – DPOV 

Nymburk a DPOV Přerov. Pod výkonnou jednotku DPOV Nymburk spadala provozní 

střediska oprav České Budějovice, Meziměstí a Louny. DPOV Přerov zastřešovalo provozní 

střediska oprav (PSO) Veselí nad Moravou a Olomouc, dále pak provozní pracoviště oprav 

(PPO) ve Valašském Meziříčí a Břeclavi. DPOV Nymburk postupně zrušila koncem roku 

2005 PSO Meziměstí. Výrobní program a větší část zaměstnanců byla začleněna do PSO 

Nymburk. Počátkem roku 2006 došlo ke zrušení vyvazovacích oprav osobních vozů 

s podvozky GP 200 v PJ Pardubice. Výrobní program s technologickým vybavením byl 

přemístěn do PSO Nymburk, kde byly od pololetí 2006 zahájeny PVY opravy. PSO Louny 

bylo uzavřeno koncem roku 2006. Jeho výrobní program byl předán z menší části do PSO 

Nymburk a zbylá část do PSO Veselí nad Moravou. Dále pak byly koncem roku 2005 

převedeny veškeré vyvazovací opravy E trakce z pracoviště Olomouc do PSO Přerov.  V roce 

2006 rozhodly ČD, a.s., o transformaci obou výkonných jednotek do dceřiné společnosti 

K 1. 1. 2007 vznikla DPOV, a.s., v současné organizační struktuře. 
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1.2 O společnosti 

 

Společnost DPOV, a.s. je dceřinou společností Českých drah, a.s., působící v oblasti 

oprav a modernizací ţelezničních kolejových vozidel. DPOV, a.s. vznikla 1. 1. 2007, 

odčleněním organizačních sloţek DPOV Nymburk a DPOV Přerov od Českých drah, a.s., 

a navázala tak na dlouhodobou tradici opravárenství v depech kolejových vozidel. Opravy 

ţelezničních kolejových vozidel provádějí vyškolení specialisté na moderních certifikovaných 

pracovištích. Profesionalita nabízených sluţeb je deklarována certifikátem jakosti ISO 

9001:2000. Certifikačním řízením prošly všechny procesy společnosti potřebné pro obor 

"Opravy, prohlídky a modernizace kolejových vozidel a jejich částí." 

 

 

Obr. 1. Současný pohled na pracoviště společnosti DPOV Přerov a.s. [14] 
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1.3 PSO Veselí nad Moravou 

PSO Veselí nad Moravou je provozní středisko oprav spadající pod DPOV Přerov. 

Předmětem oprav provozního střediska Veselí nad Moravou jsou tradičně dvounápravové 

motorové vozy řad 809, 810, 811 včetně speciálních vozidel pro údrţbu trakčního vedení řady 

892, přívěsné vozy řad 010, 011, 012, 015 a od vzniku DPOV, a.s., také motorové vozy řady 

842 s přívěsnými vozy řady 042 a novější motorové jednotky sestavené z vozů řad 843, 043 

a 943. Středisko disponuje zařízeními pro opravy spalovacích motorů LIAZ včetně broušení 

klikových hřídelí a odbrzdění motorů ve zkušebně, od roku 2008 rovněţ technologií pro 

opravy hydromechanických převodovek Allison, slučovacích převodovek RV 210. Opravy 

rychloměrů jsou prováděny na specializovaném pracovišti s moţností odzkoušení na stavu. 

Součástí technologie oprav vozidel je navařování dílů a ostatní svářečské práce, včetně 

navařování dílů z hliníku. Konečné úpravy povrchů skříní vozidel nátěrovými hmotami 

zajišťuje pracoviště povrchových úprav v Břeclavi. [14] 

 

 

Obr. 2. Současný pohled na kruhovou halu PSO. Veselí nad Moravou[14] 
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2 Popis stávajícího stavu 

2.1 Udrţovací soustava ţelezničních kolejových vozidel 

 

2.1.1 Princip udrţovací soustavy  

 

Účelem údrţby ŢKV je zabezpečení bezpečnosti a spolehlivosti v jejich provozu; údrţba 

ŢKV má proto preventivní charakter. V rámci údrţby se provádí kontrola stavu jednotlivých 

částí a pokud se preventivní údrţbou nepodaří předejít poruchám jednotlivých částí ŢKV, 

provádí se odstranění vzniklých poruch. Údrţba se dělí na:   

 

1. Preventivní údrţbu  

a) provozní ošetření, periodické prohlídky; 

b) periodické opravy; 

c) plánované opravy; 

d) neplánované opravy; 

e) provádění změn schváleného stavu ŢKV. 

 

2. Údrţbové zásahy se u ŢKV provádějí na základě: 

a) ujetých km 

b) technického stavu ŢKV; 

c) časové lhůty  

 

1. Preventivní údrţba: 

 

a)Provozní ošetření a periodické prohlídky (případně i diagnostické testy) provádějí 

správkárny DKV nebo jsou prováděny dodavatelsky podle technologických postupů 

schválených podle předpisů ČD na základě zjištěného technického stavu ŢKV a určených 

povinných rozsahů bezpečnostních prohlídek.  

 

b)Periodické opravy provádějí opravny podle stanovených rozsahů prací, zjištěného 

technického stavu ŢKV a stanovených technologických postupů.  
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c)Plánované opravy provádějí DKV nebo opravny buď současně s provedením provozního 

ošetření, periodické prohlídky či periodické opravy, nebo samostatně. Jedná se o takové 

údrţbářské zásahy, které lze sice plánovat předem, ale nelze na ně ve všech případech 

vztahovat normy ujetých km tak jako pro periodickou údrţbu (např. tlakové zkoušky 

vzduchojemů, oprava jízdního obrysu dvojkolí, výměny oleje spalovacího motoru, 

defektoskopické zkoušky atp.). 

 

d)Neplánované opravy jsou všechny údrţbové zásahy, které nelze předvídat, např. násilné 

poškození, havárie dílčích celků motoru apod.  

 

e)Změny schváleného stavu jsou jakékoliv zásahy do technického stavu vozidla, mající za 

důsledek změnu v jejich schválené technické dokumentaci. Změny schváleného stavu se 

provádějí pouze po zavedení dané změny zaváděcím příkazem, který vydává Odbor 

kolejových vozidel DOP. 

 

Nedílnou součástí provozního ošetření, periodické prohlídky a periodické opravy je 

bezpečnostní prohlídka těch částí HKV, která mají bezprostřední vliv na bezpečnost provozu 

a ekologii.  

 

2. Údrţbové zásahy: 

 

a)Kilometrické normy proběhů ŢKV do provozních ošetření, periodických prohlídek 

a periodických oprav jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Pojmenování Označení 

 E 

elektrická HKV 

M 

Motorová HKV 

P 

vozy osobní, 

přípojné  

a řídicí 

 lokomotivy jednotky 

a vozy 

lokomotivy jednotky  

a vozy 

 

Provozní ošetření O O O O O 

Periodické prohlídky      

- malá M M M M M 

- velká V V V V V 

Periodické opravy      

- vyvazovací VY VY VY VY VY 

- hlavní H H H H H 

- generální - G - G G 

Plánované opravy P P P P P 

Neplánované opravy N N N N N 

Neplánované sluţební 

opravy 

SO SO SO SO SO 

Změny schváleného stavu ZS ZS ZS ZS ZS 

Tabulka. 1. Označení a pojmenování prohlídek a oprav [2] 

 

b)technického stavu u ŢKV, zařazených na takové výkony, u kterých jsou sice agregáty 

v činnosti, ale vozidlo najede minimální počet lokkm (mimo HKV zařazených pouze pro 

posun u těchto vozidel se lokm přepočítávají dle vztahu 1 hodina posunu = 10 lokkm), např. 

HKV zařazená na přetahy mezi jednotlivými dopravnami jednoho uzlu apod. lze pro přístav-

bu do pravidelné údrţby pouţít časových lhůt. Časové lhůty pro přístavbu do provozního 

ošetření jsou u HKV motorové trakce max. 8 dní provozu HKV 

 

c)Celkový proběh HKV se pro účely údrţby sleduje v tzv. lokomotivních kilometrech 

(lokkm). U HKV, zařazených v traťové sluţbě, jsou lokkm rovny skutečně ujetým 

kilometrům. U HKV, zařazených pouze na posunu, se přepočítává doba provozu HKV na 

ujeté lokkm následovně: 

 

1 hodina posunu = 10 lokkm. 
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Celkový proběh osobních, přípojných a řídicích vozů je roven skutečně ujetým kilometrům. 

Celkový proběh vloţených a řídicích vozů ucelených dopravních jednotek se povaţuje za to-

toţný s celkovým proběhem těch elektrických nebo motorových vozů, se kterými jsou tyto 

vozy spojeny do ucelené dopravní jednotky. 

 

 Rozsahy údrţby  

Rozsah provozního ošetření a periodické prohlídky se skládá z povinné části, kterou tvoří 

bezpečnostní prohlídka těch dílů a uzlů ŢKV, které mají přímý vliv na bezpečnost dopravy.   

 

Rozsahy periodických oprav jsou stanoveny předpisy pro opravy jednotlivých řad ŢKV, které 

vydává DOP. 

 

 Technologie údrţby 

Technologie údrţby při provozních ošetřeních, periodických prohlídkách, periodických opra-

vách, plánovaných a neplánovaných opravách ŢKV i jejich jednotlivých celků je určena: 

 

a)  předpisy ČD; 

b) opatřeními a rozkazy DOP, popř. dříve Generálního ředitelství ţelezničního 

průmyslového opravárenství; 

c) technologickými postupy, které schvaluje opravna, DKV, výrobce nebo DOP Odbor 

kolejových vozidel v souladu s předpisy ČD; 

d) udrţovacími předpisy výrobce, odsouhlasenými Odborem kolejových vozidel DOP; 

e) normami ČSN a TNŢ; 

f) přílohami č. 2, 3, 5, 9, 14 a 17 předpisu ČD V25. 

 

 Organizace údrţby vozidel 

Základním úkolem organizace údrţby ŢKV je vytvoření podmínek pro co 

nejekonomičtější vyuţití ŢKV v provozu při zajištění potřebné bezpečnosti dopravy, 

spolehlivosti ŢKV, kultury cestování a ekologických poţadavků podle současné úrovně 

poznání techniky a vědy. 

 

Pro zefektivnění údrţby a provozu ŢKV se pouţívá v optimální míře vzájemné vymě-

nitelnosti celků a dílů. Pro zajištění vyměnitelnosti jednotlivých dílů se pouţívají odstupňo-

vané opravárenské rozměry, které musejí zajistit moţnost montáţe vzájemně spolupracujících 
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dílů (např. čep - loţisko, píst - pouzdro válce) bez dalšího přizpůsobování. Opravárenské 

rozměry jsou stanoveny jednotlivými normativy, uvedenými v technologii údrţby. 

 

 Plánování údrţby ŢKV 

Orientační počet provozních ošetření, periodických prohlídek, periodických 

a plánovaných oprav se vypočte z plánovaného km proběhu 

 

Odbor kolejových vozidel DOP na základě došlých poţadavků z DKV vyzve opravce, 

kteří mají pro provádění poţadovaných oprav certifikaci, k podání nabídky na provedení 

oprav pro následující rok. Na základě výsledků posouzení došlých nabídek určí jednotlivé 

opravny pro provádění oprav ŢKV v následujícím roce. S těmito opravnami sjedná rámcový 

roční plán oprav a uzavře s mimodráţní organizací smlouvu o dílo na provádění oprav, s orga-

nizační sloţkou ČD pak vnitropodnikovou dohodu o provádění oprav. Tato smlouva bude 

doplňována čtvrtletními dodatky, které budou obsahovat konkrétní ŢKV, rozsah oprav a kon-

krétní místa a termíny přístavby a ukončení oprav. 
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2.2  Údrţba ŢKV v DKV 

 

2.2.1 Údrţba ţelezničních kolejových vozidel v dílnách  

 

Za údrţbu a opravy odpovídají správkárny DKV, ty musejí být organizovány tak, aby 

údrţbou vytvářely předpoklady pro zajištění bezpečného, spolehlivého, ekologického 

a hospodárného provozu přidělených ŢKV. Jejich práci řídí a organizuje oddělení oprav ŢKV. 

Organizace a pracovní náplně oddělení oprav ŢKV jsou dány organizačním řádem DKV. 

ŢKV do údrţby předává mistrovi správkárny zaměstnanec určený provozním řádem 

DKV. 

Do provozního ošetření se přistavují ŢKV po ujetí stanoveného počtu km nebo po projití 

časové lhůty. Vozidla se přistavují na stanoviště, určené provozním řádem DKV. 

Do periodických prohlídek se ŢKV přistavují podle předem stanoveného plánu.  

Po ukončení opravy nebo periodické prohlídky přejímá ŢKV od mistra správkárny 

zaměstnanec určený provozním řádem DKV. Do neplánovaných oprav se ŢKV přistavují 

obdobně jako do periodických prohlídek.  

 

 Materiálové zabezpečení údrţby 

Za materiálové zabezpečení údrţby v DKV jsou odpovědné útvary MTZ. 

Plánování dodávek konzultuje oddělení MTZ s oddělením oprav ŢKV vzhledem 

k pohybu na jednotlivých poloţkách ve skladu a ke zkušenostem při opravách ŢKV. Při tom 

se přihlíţí ke specifičnostem ţelezničního provozu. DKV (oddělení MTZ) uplatňuje 

poţadavky na materiál, náhradní díly a drobný hmotný materiál přímo u svých dodavatelů 

(výrobci, zásobovací závody OZZ apod.) ve smyslu  příslušných ustanovení předpisů 

a směrnic ČD o objednávání materiálu. 
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2.3 Soustředěná údrţba ţelezničních kolejových vozidel 

 

 Provádění soustředěné údrţby 

Vozidla se do periodických oprav přistavují na základě smlouvě o dílo dále jen SOD.  

Zástupci Odboru kolejových vozidel DOP sjednají se zástupci jednotlivých opraven 

konkrétní termíny pro opravy konkrétních ŢKV na dané čtvrtletí. Plán, dohodnutý na 

příslušné čtvrtletí je oboustranně závazný  

Přesný čas a místo přistavení ŢKV do opravny se stanoví v SOD na opravy buď celkově 

pro všechna vozidla, nebo případ od případu podle konkrétních podmínek. 

HKV se odesílají do opraven vlastní silou nebo v závěsu, jako zásilka na vlastních kolech 

nebo jako zásilka na speciálních vozech (např. úzkorozchodná ŢKV).  

 

Před odesláním ŢKV do opravny se provede 

a) vyčištění ŢKV; 

b) odzbrojení inventáře mimo hasicích přístrojů; 

c) vyprázdnění písečníků; 

d) u motorových HKV, která nejsou přepravována vlastní silou, se vypustí provozní 

hmoty (nafta, olej, voda atp.); pokud se přepravuje motorové HKV vlastní silou, 

ponechá se pouze nejnutnější zásoba provozních hmot; 

e) u těch HKV nepřepravovaných vlastní silou, u kterých to vyţaduje konstrukce, se 

provede odpojení pohonu náprav od motoru a zajištění neutrální polohy pohonu 

hnací nápravy; 

f) celková prohlídka ŢKV za účelem zjištění případných úbytků, mimořádných 

poţadavků na opravu a zajištění bezpečnosti přepravy; 

g) určení způsobu a rychlosti přepravy; 

h) vhodné uloţení demontovaných částí na ŢKV (eventuálně na připojený vagon) tak, 

aby během přepravy nemohlo dojít k jejich ztrátě nebo poškození a aby nedošlo 

k poškození ŢKV nebo ohroţení bezpečnosti při přepravě; 

i) nepřepravuje - li se HKV vlastní silou do opravny, opatří se tabulkou s příslušnými 

údaji, nutnými k přepravě (vozidlo, z DKV/opravny do opravny/DKV, rychlost, 

rychlost do odbočky); osobní, přípojné a samostatné řídicí vozy (případně i vloţené 

vozy, jsou-li odesílány samostatně) se polepí podle předpisu ČD V 62; 

j) odeslání HKV do opravny se předem nahlásí stanovišti údrţby VZ a VKV, aby 

zaměstnanci údrţby mohli provést příslušné úkony. 
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 DKV opravně předá řádně vyplněné doklady ŢKV a objednací list, ve kterém uvede: 

a) poţadované práce nad rozsah, sjednaný SOD; 

b) poţadované neplánované opravy; 

c) bankovní spojení; 

d) písemné upozornění na ty závady, které jsou DKV známy a informace o nich  

 

O technickém stavu ŢKV tak, jak jej lze při předání do opravy zjistit, a o jeho vybavení 

výstrojí a výzbrojí, sepíše pověřený zástupce opravny, PV a zástupce domovského DKV 

ihned při předávání ŢKV do opravy protokol. Pověřený zástupce opravny svým podpisem 

stvrdí správnost protokolu a jeho originál předá pověřenému zástupci DKV a kopii IOJ. 

 

Protokol o technickém stavu vozidla při jeho přistavení do opravy bude po potřebné 

demontáţi ŢKV doplněn protokolem o technickém stavu demontovaného vozidla. Tento 

protokol bude sepsán při komisionální prohlídce demontovaného vozidla za účasti zástupců 

objednatele opravy, IOJ a opravce.  

 

 Průvodní doklady 

Po opravě musí opravna s opraveným ŢKV předat domovskému DKV průvodní doklady. 

Svým podpisem na zprávě oznamující ukončení opravy zaručuje podepisující, ţe při 

přejímání vozidla byly k dispozici a řádně vyplněny předepsané doklady od vozidla. 

 

 Odesílání ŢKV do opravy 

Vozidla musejí být do opravy zasílána kompletní, se všemi součástkami a zařízeními, 

třeba i poškozenými. V SOD na opravu se uvede postup pro případ, ţe na vozidle budou sou-

části neopravitelné. 

 

 

 Změny schváleného stavu 

Změny schváleného stavu se dělí podle svého obsahu na: 

a) rekonstrukce; 

b) modernizace; 

c) změny. 
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Rekonstrukcí je taková úprava ţelezničního kolejového vozidla, která má za následek změnu 

jeho účelu nebo technických parametrů.  

 

Modernizací je taková úprava ţelezničního kolejového vozidla, při které se rozšíří jeho vyba-

venost nebo pouţitelnost.  

 

Změny jsou takové technické úpravy, které mají za následek změnu ve schválené technické 

dokumentaci ţelezničního kolejového vozidla. 

 

Změny schváleného stavu ŢKV se dělí na změny schváleného stavu podle potřeby a na 

změny schváleného stavu nařízené, přičemţ změny schváleného stavu podle potřeby se dále 

dělí na důleţité a ostatní, 

 

Změny schváleného stavu podle potřeby se dělí dále na: 

 

a)  důleţité - jsou takové změny, jejichţ provedení je ţádoucí z hlediska např. 

spolehlivosti, sníţení nároků na údrţbu, sníţení nepříznivých účinků na trať apod. 

b)  ostatní - jsou takové změny, jejichţ zavedení bylo vyvoláno např. tím, ţe se přestaly 

určité díly vyrábět a je třeba je nahradit jinými 

 

Změny schváleného stavu nařízené jsou takové změny schváleného stavu, jejichţ 

provedení je nezbytné z hlediska bezpečnosti provozu, ochrany zdraví, ekologie apod. 

 

 Zkušební jízdy 

Účelem zkušebních jízd je ověření těch vlastností ŢKV, které nemohou být prověřeny při 

stacionární zkoušce.  

 

1. Jsou - li při zkušební jízdě zjištěny takové závady, které ohroţují bezpečnost či 

spolehlivost dopravy, musí být zkušební jízda přerušena a po odstranění závad se musí 

zkušební jízda opakovat v plném rozsahu. 

 

2. Ostatní závady, zjištěné při zkušební jízdě, oznámí strojvedoucí zástupci opravny. Lze - li 

odstranění závad ověřit jen při zkušební jízdě ŢKV, provede se nová zkušební jízda. 

 



Diplomová práce  Bc. Petr Jagoš 

 

FS, VŠB-TU Ostrava  13 

 

 Kontrola opraveného ŢKV 

Po odstranění všech závad, zjištěných při zkušební jízdě a výstupní kontrole ŢKV 

provedené opravcem na závěr provedené periodické nebo neplánované opravy přebírá 

opravené ŢKV odběratel. K tomu odběratel v opravně zřizuje na své náklady funkci IOJ. IOJ 

svým podpisem odpovídá za to, ţe na vozidle byly provedeny veškeré sjednané práce, 

zkoušky, měření atd. a ţe s vozidlem jsou předávány kompletní doklady a protokoly 

z předepsaných zkoušek a měření. Po převzetí vozidla IOJ pak vozidlo fyzicky přebírá PV.  

 

 Váţení ŢKV 

V té fázi periodické opravy, kdy je předpoklad, ţe jiţ nebudou prováděny práce, které by 

mohly mít vliv na rozloţení kolových a nápravových hmotností a na nastavení měr pojezdu, 

se provede zváţení ŢKV, seřízení svislých kolových sil HKV a nastavení měr pojezdu, vţdy 

však ještě před zkušební jízdou. U HKV seřídí kolové a nápravové hmotnosti a míry pojezdu. 

 

HKV se váţí zásadně bez osob a s plnými zásobami provozních hmot. Váţení osobních, 

přípojných, vloţených a řídicích vozů se provádí taktéţ bez osob, s vodními a naftovými 

nádrţemi naplněnými z jedné poloviny  

 

Váţení HKV spojené se seřízením svislých kolových sil a nastavením měr pojezdu se dále 

provede vţdy, kdy lze předpokládat, ţe provedeným údrţbovým zásahem nebo i jinou udá-

lostí mohlo dojít ke změně. 

 

Při váţení je nutno seřídit svislé nápravové a kolové hmotnosti a výšku nárazníků a ostatních 

odpruţených a neodpruţených částí ŢKV  

 

O váţení ŢKV se musí vést záznam, ve kterém jsou uvedeny kolové hmotnosti kol všech 

dvojkolí (tzv. váţní lístek). Váţní lístek z posledního váţení se přikládá k dokladům ŢKV 

a jeho opis archivuje pracoviště, které jej vyhotovilo, po dobu nejméně pěti let nebo do té 

doby, neţ to samé pracoviště zváţí totéţ ŢKV znovu.  

 

 Revize elektrického zařízení 

Na elektrickém zařízení ţelezničních kolejových vozidel se v souladu s ČSN 33 1500 

a vyhláškou MD ČR č. 100/1995 Sb. v platném znění provádějí revize. 
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 Předání ŢKV z opravy 

Vozidlo z opravy přejímá zásadně Inspektor technického dozoru. Záruční doba začíná 

okamţikem převzetí. Způsob přepravy je vlastní silou nebo v závěsu. Součástí přejímky je 

kontrola dokladů předávaného ŢKV vozidla.  

 

2.4 Pravidelné technické kontroly ŢKV 

 

Na ŢKV se provádějí pravidelné TK v časových intervalech, které udává tabulka č. 2, 

dále po periodických nebo neplánovaných opravách před předáním ŢKV z opravy a rovněţ 

v těch případech, kdy došlo k nehodě nebo jiné mimořádné události. 

Druh vozidla Časový interval 

kontroly 

1.1.1 Hnací vozidla 6 měsíců 

1.2.1 Řídicí vozy 1 rok 

1.2.2 Osobní vozy pro mezinárodní přepravu s rychlostí nad 120 km/hod. a všechny vozy 

lůţkové (včetně lehátkových) a restaurační  

1 rok 

1.2.3 Osobní vozy pro mezinárodní přepravu s rychlostí do 120 km/hod. včetně a všechny 

čtyřnápravové vozy pro vnitrostátní dopravu včetně vozů vyčleněných pro vojenské 

přepravy 

18 měsíců 

1.2.4 Osobní vozy dvounápravové, všechny osobní vozy na dráze s úzkým rozchodem a 

osobní vozy s normálním rozchodem, které nejsou pouţívány v pravidelném 

provozu (historická taţená dráţní vozidla a jejich repliky)  

2 roky 

Tabulka. 2. Pravidelné technické kontroly v časových intervalech [2] 
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3 Charakteristika dieselové trakce 

 

V této kapitole se zaměřujeme pouze na dieselovou trakci, jelikoţ pracoviště PSO Veselí 

nad Moravou a jeho systém je přizpůsoben pouze pro opravy této trakce. 

 

3.1 Přenos výkonu 

Přenos výkonu je způsob přenášení točivého momentu z klikového hřídele na kola 

lokomotivy. Rozlišujeme tři hlavní druhy přenosu výkonu: mechanický, hydraulický 

a elektrický. 

 

 Mechanický přenos výkonu 

Je nejstarší a nejjednodušší přenos výkonu. Tento přenos se dnes pouţívá pro niţší 

výkony. Trakční soustrojí je tvořeno spalovacím motorem, který je spojen s mechanickou 

nebo hydromechanickou převodovkou (podobnou automobilovým / autobusovým 

převodovkám). Tato převodovka je buďto přímo řazená (700-702, 801), nebo automatická 

(810, 842). Automatické převodovky jsou obvykle řízeny roztěţníkem (odstředivým 

regulátorem). 

      

Obr. 3. Ţelezniční motorový vůz řady 810 a schéma jeho trakce[8] 

 

 Hydraulický (hydrodynamický) přenos výkonu 

Zlatým věkem hydrodynamického přenosu výkonu byla 60. léta. V té době byl 

pouţit na vozech 850-853 a lokomotivách 725 a 726. Tento přenos se podobá 

mechanickému, s tím rozdílem, ţe diesel pohání hydrodynamickou převodovku. Tento druh 

přenosu je vhodný pro vyšší výkony. 
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Obr. 4. Ţelezniční motorový vůz řady 853 a schéma jeho trakce[8] 

 

 Elektrický stejnosměrný přenos výkonu 

Elektrický stejnosměrný přenos výkonu se začal častěji pouţívat na konci 60. let. Většina 

dodnes pouţívaných dieselových lokomotiv má elektrický stejnosměrný přenos, je pouţit i na 

vozech 830, 831. Jedná se o pokrokové řešení, vhodné pro vysoké výkony. Výhody 

elektrického přenosu spočívají v menších energetických ztrátách během přenosu točivého 

momentu (při stejném výkonu dieselu větší výkon na obvodech kol). Trakční soustrojí se 

skládá ze spalovacího motoru, propojeného (přírubově nebo pruţnou spojkou) k trakčnímu 

dynamu (generátoru), které vyrábí stejnosměrný proud, kterým jsou napájeny trakční 

elektromotory, uloţené v podvozcích. Efektivní spolupráci dieselu a dynama zajišťuje 

regulátor. Soustava spalovací motor-trakční dynamo se někdy označuje jako motorgenerátor. 

         

Obr. 5. Ţelezniční motorový vůz řady 830 a schéma jeho trakce[8] 

 

 Elektrický střídavě-stejnosměrný přenos výkonu 

Elektrický střídavě-stejnosměrný přenos výkonu je zatím nejmodernějším přenosem 

výkonu. Vyskytuje se na strojích 704, 708, 714, 730, 731, 843. Od stejnosměrného 
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přenosu se liší pouţitím trakčního alternátoru namísto dynama. Alternátor produkuje střídavý 

třífázový proud, který se usměrňuje v trakčním usměrňovači, aby pak mohl být odveden do 

stejnosměrných trakčních motorů. Střídavě-stejnosměrný přenos se často označuje zkratkou 

AC/DC. 

 

         

Obr. 6. Ţelezniční motorový vůz řady 731 a schéma jeho trakce[8] 

 

 

3.2 Motory  

 

3.2.1 Popis vznětových motorů 

 

 Vznětový motor je nejúčinnějším spalovacím motorem. Z dodané energie palivem se aţ 

40 % této obsaţené energie přemění na výkon. Na rozdíl od záţehových motorů probíhá 

příprava směsi paliva se vzduchem výhradně ve spalovacím prostoru válce motoru. 

 

 

3.2.2 Typy motorů dráţních vozidel 

 

Spalovací motory lokomotiv či motorových vozů jsou principiálně shodné s motory 

automobilovými (či spíše s motory nákladních automobilů). Některé lokomotivy a motorové 

vozy (ty zejména) jsou osazeny přímo automobilovým motorem - např. to jsou stroje řady 

714, 842, 843. Zajímavostí je pouţití motoru z traktoru v lokotraktorech řady 799 nebo lodní 

motor pro remorkéry, který našel uplatnění v motorových vozech řady 831. Dnes se pouţívají 

výhradně naftové (vznětové) motory, doba benzínových (záţehových) agregátů odezněla ještě 

v první polovině 20. století. Oproti benzinovým motorům mají naftové motory vyšší účinnost, 

která se pohybuje od 30 do 42%, zatímco benzinové motory dosahují účinnosti pouze 20 aţ 
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33%. Podle Carnotova cyklu je maximální moţná účinnost vznětového motoru 73%, 

benzinový motor má 65%. I niţší spotřeba (navíc levnějšího) paliva mluví ve prospěch 

naftových agregátů. I negativa vznětových motorů (vyšší hmotnost vyplývající z konstrukční 

sloţitosti, nutné ţhavení, klepavý zvuk) jsou ve dráţním pouţití snáze akceptovatelná neţli 

v automobilovém. Proto se dá říct, ţe dieselový motor je pro pouţití v kolejových vozidlech 

ideální.  

 

 Nejpouţívanějšími motory v lokomotivách ČD 

Jsou šestiválcové a dvanáctiválcové agregáty ČKD. Ve značení těchto motorů je systém: 

K 6 S 310 DR 

K = přeplňovaný motor 

6 = šest válců 

S = stojatý motor s válci v řadě 

310 = vrtání 310 mm 

 

12 V 170 DR 

12 = dvanáct válců 

V = válce do V 

170 = vrtání 170 mm 

 

Druhými nejčastěji pouţívanými agregáty jsou motory LIAZ (714, 843). Méně často se 

vyskytují motory Tatra (700-703), Pielstick (735, 860) či Caterpillar (736, 854). Význam 

agregátů posledně jmenované značky však v poslední době značně stoupá.  

 

        

Obr.7.Agregát ČKD K 12 V 230 DR na stroji řady 754[8]          Obr.8. Taţné vozidlo řady 754[8] 
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3.2.3 Dělení spalovacích motorů pouţívaných na lokomotivách ČD  

 

 Podle uspořádání motoru 

Stojaté neboli vertikální motory se pouţívají na lokomotivách a na motorových vozech se 

strojovnou, zatímco leţaté (horizontální) motory jsou vhodné pro podpodlaţní zástavbu, tj. 

pro pouţití v menších motorových vozech (810, 820).  

 

 Podle počtu pracovních dob 

Čtyřdobé motory se oproti dvoudobým motorům vyznačují vyrovnanějším chodem 

a vývojově stojí výše neţ dvoudobé motory. Čtyřdobé motory mají všechny dnes pouţívané 

lokomotivy ČD. Dvoudobé motory byly známé ze "Sergejů" - lokomotiv řady 781 

z Vorošilovgradské lokomotivky. Jejich motor 14 D 40 však zůstal v lokomotivním parku 

ČSD (ČD) ojedinělý. 

 

 Podle počtu válců 

Šestiválce se konstruují jako motory se šesti válci v řadě. Jde např. o agregáty 

K 6 S 310 DR nebo LIAZ M 1.2 C. Dvanáctiválce jsou stavěny jako vidlicové motory - tj. 

motory s válci uspořádanými do tvaru písmene "V" (v příčném řezu). Zástupcem této skupiny 

motorů je např. agregát K 12 V 230 DR (lokomotiva 753). 

 

 Podle způsobu vstřiku paliva 

Všechny dnes provozované lokomotivy mají motory s přímým vstřikem paliva. 

To znamená, ţe palivo je ze vstřikovací trysky vstřikováno přímo do válce. Motory 

s nepřímým vstřikem paliva byly na dnes jiţ neprovozovaných lokomotivách řady 735 a na 

motorových vozech řady 860. Jednalo se o agregáty Pielstick. 

 

 Podle chladicího média 

Vodou chlazených lokomotivních motorů je naprostá většina kromě motorů TATRA, 

které jsou vzduchem chlazené. Chlazení vodou je účinnější neţ chlazení vzduchem, na druhou 

stranu u vodou chlazených motorů můţe zejména v zimním období docházet k problémům. 

 

 Podle způsobu plnění válce vzduchem 

Přeplňované motory mají válce plněny vzduchem o vyšším tlaku, neţ je tlak 

atmosférický, coţ zajišťuje turbodmychadlo. Přeplňované motory jsou všechny motory ČKD 
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s prvním písmenem "K" a dále motory CAT. Nepřeplňované motory bez turbodmychadla jsou 

levnější a méně výkonné. Je to např. motor LIAZ ML 634 z motorového vozu řady 810. 

 

 Podle otáček 

Pomaluběţné motory pracují s otáčkami niţšími neţ zhruba 1 000 ot.min
-1

. 

Pomaluběţným motorem je např. typ (K) 6 S 230 DR z lokomotiv 720, 751, vyznačující se 

charakteristickým bublavým zvukem. Rychloběţné motory mají maximální otáčky poloţeny 

podstatně výše. Mezi rychloběţné motory se řadí např. agregáty (K) 12 V 170 DR, nově také 

motory Caterpillar a všechny automobilové motory pouţité na lokomotivách (tj. motory 

LIAZ). 

 

 

Obr. 9.Příčný řez spalovacím motorem K 12 V 170 DR [8] 

1 - olejová vana; 2 - ojnice; 3 - olejoznak; 4 - hlava válce; 5 - výfukové potrubí; 6 - 

turbodmychadlo; 7 - plnicí potrubí; 8 - odvod chladicí vody z turbodmychadla; 9 - dolní 

rozvod; 10 - regulátor; 11 - vodní čerpadlo; 12 - klikový hřídel 
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3.3 Motory pouţívané u osobních motorových vozů pro regionální 

přepravu 

 

Pro příklad uvádím některé typy motorů, které se opravují a následně zkouší v pracovišti 

PSO Veselí nad Moravou. 

 

 Motor TEDOM TD 152 AH TX 01  

 

Je naftový, čtyřdobý, řadový, kapalinou chlazený šestiválec s přímým vstřikem paliva, 

přeplňovaný turbodmychadlem, bez mezichladiče plnícího vzduchu. V provedení pro 

horizontální uloţení.  

 

 Parametry motoru  

Jmenovitý výkon 152 kW při 2000 ot. /min.  

Maximální krouticí moment 900 Nm při 1300 ot. /min.  

Dovolený odběr z předního konce hřídele 45 kW při 2000 ot. /min.  

Hmotnost suchého motoru 970 kg ± 5 %.  

Měrná spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 242 g/kWh.  

Rozměry motoru – délka / šířka / výška 1406 / 1333 / 622 mm  

Připojovací rozměry motoru SAE 1  

 

       

Obr.10. Motor TEDOM TD 152 AH TX 01[6]    Obr. 11. motorový vůz řady 810 [15]   

 

 Zástavba  

motor přírubově spojen s hydromechanickou převodovkou a ve třech bodech pruţně 

zavěšen na spodním rámu vozu.  
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 Motor TEDOM TD 242 RH TA 25  

je naftový, čtyřdobý, řadový kapalinou chlazený šestiválec s přímým vstřikem paliva, 

přeplňovaný turbodmychadlem, s mezichladičem plnícího vzduchu. V provedení pro 

horizontální uloţení.  

 

 

 Parametry motoru  

 

Jmenovitý výkon 242 kW při 1950 ot. /min.  

Maximální krouticí moment 1630 Nm při 1300 ot. /min.  

Dovolený odběr z předního konce hřídele 50 kW při 1950 ot. /min.  

Hmotnost suchého motoru 970 kg ± 5 %.  

Měrná spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 230 g/kWh.  

Připojovací rozměry motoru SAE 1  

    

Obr.12. Motor TEDOM TD 242 RH TA 25 [8]     Obr.13.  motorový vůz řady 814 [8] 

 

 

Typ 

motoru 

Zdvihový 

 objem 

Vrtání/ 

zdvih 

Kompresní 

poměr 

Jmenovitý 

výkon 
Otáčky 

Max. toč. 

moment 

Mt 

Otáčky 

při 

Mt.max. 

  dm
3
 mm   kW min

-1
 Nm min

-1
 

TRAIN 

242 
11,946 130/150 15,9:1 242 1 950 1 630 1 300 

TRAIN 

265 
11,946 130/150 15,9:1 265 1 950 1 636 1 300 

Tab. 3. porovnání motorů TEDOM TRAIN [6] 
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 Zástavba  

motor přírubově spojen s hydromechanickou převodovkou a ve třech bodech pruţně 

zavěšen na spodním rámu vozu.  

 

 Ţivotnost  

Ţivotnost a spolehlivost motoru při dodrţení podmínek provozu, návodu k obsluze 

a údrţbě 750 000km.  

 

 Emise a hlučnost  

Motory řady TRAIN splňují ţelezniční normu UIC III. A. Firma Tedom pracuje na 

úpravách tohoto motoru, aby splňoval normu UIC III. B.  

 

 

3.3.1 Moţnosti vyuţití zemního plynu jako paliva u dráţní přepravy 

 

 Motor TEDOM s pohonem na zemní plyn (CNG)  

TEDOM stechiometrické motory spalující zemní plyn (CNG) tvoří standardizovanou řadu 

12-litrových 6-válcových řadových čtyřtaktních atmosférických nebo přeplňovaných, vodou 

chlazených motorů plně elektronicky řízených.  

Motory jsou vyráběny v horizontálním nebo vertikálním provedení s výkony od 180 do 

260 kW.  

 

 Parametry motoru  

 

Tab. 4. porovnání motorů CITY [6] 

 

CITY 180 - Maximální spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 218 g/kWh.  

C ITY 210 - Maximální spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 210 g/kWh.  

C ITY 250 - Maximální spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 207 g/kWh.  
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 Emise a hlučnost  

Motory řady CITY splňují emisní limit normy EURO 5. a zároveň splňují emisní limity 

normy UIC III. A v budoucnu UIC III. B  

 

 Ţivotnost  

Ţivotnost a spolehlivost motoru zatím není na dráţních vozidlech dostatečně ověřena.  

V současnosti jsou tyto motory provozovány v autobusové dopravě, kde jsou podmínky 

provozu motoru odlišné od dráţních vozidel.  

 

3.3.2 Porovnání CNG a nafty jako paliv pro dráţní přepravu 

 

Jedna z moţností sníţení emisí výfukových plynů a ekologičtějšího provozu na ţeleznici 

je vyuţití zemního plynu jako paliva pro pohon dráţních motorových vozidel. 

Pro funkci pohonné látky ve vozidlech musí být zemní plyn (CNG - Compressed Natural  

Gas) komprimován na 200 Bar. Stlačený plyn vyţaduje zhruba čtyřnásobný objem ve 

srovnání s energeticky stejným mnoţstvím motorové nafty.  

Výhody:  

 Provozní náklady vozidla na CNG vychází o třetinu aţ polovinu levněji neţ u vozidla 

na naftu  

 Splňuje emisní limity současné a nebude mít problém splnit ani v blízké budoucnosti  

 Vozidla na CNG jsou bezpečnější neţ automobily na benzín, naftu. Je to dáno 

fyzikálními vlastnostmi zemního plynu (teplota vznícení 537°C). Nezpůsobí 

ekologickou havárii rozlitím.  

 

Nevýhody:  

 Vyšší náklady na přestavbu vozidla na plyn.  

 Při zachování stejného dojezdu potřebujeme cca čtyřnásobný objem oproti pohonu na 

naftu.  

 Řešení z hlediska zástavby vyţaduje mít několik tlakových zásobníků CNG mezi 

kterými se bude přepínat  

 Nedostatečná infrastruktura – plnící stanice na CNG  

 Nutnost pravidelných kontrol plynových zástaveb  

 Zpřísněná bezpečnostní opatření pro tlakové nádoby  

 Zvýšení hmotnosti vozidla  
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 Reference  

Počátkem roku 2010 proběhla zástavba plynového motoru CITY 250 EEV do dráţního 

vozidla. Zástavbu motoru TG 250 AV TA EEV do posunovací lokomotivy 703.821-9 

provedla společnost Vítkovice Doprava a.s. V současné době probíhají jízdní zkoušky. 

Lokomotiva má výkon 250 kW a je určena pro lehký posun.  

Prošla schvalováním Dráţního úřadu, od kterého jiţ má přiřazené nové číslo 703.821-9. 

 

 

Obr. 14. Posunovací lokomotiva 703.821-9 na zemní plyn [8] 

 

3.4  Emise vznětových motorů  

  

Sloţení škodlivin u vznětových motorů je moţné ovlivnit především vhodnou tvorbou 

spalované směsi ve válci. Značný vliv na emise má okamţik vstřiku paliva. U přeplňovaných 

motorů lze sníţení emisí NOx dosáhnout mezichlazením plnícího vzduchu (intercooler).  

Na kouřivost motoru má vliv především přebytek vzduchu při spalování a kvalita 

rozprášení paliva při vstřiku do válce. Jemnějšího rozprášení se docílí vyššími vstřikovacími 

tlaky, např. pouţitím vysokotlakého systému čerpadlo-tryska PDE . 

Pouţití oxidačního katalyzátoru, který sniţuje obsah oxidu uhelnatého CO a nespálených 

uhlovodíků HC. Důleţitým prvkem jsou zde filtry, které sniţují obsah pevných látek ve 

výfukových plynech. 
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Emise z provozu spalovacích motorů pocházejí ze čtyř hlavních zdrojů: 

      ▪ výfukové plyny (60%) 

      ▪ odvětrávání klikové skříně (20%) 

      ▪ ztráty odparem ze zplyňovacího zařízení (10%) 

      ▪ ztráty odparem z nádrţe (10%). 

 

 

3.4.1 Sloţení výfukových plynů 

 

Oxid uhelnatý (CO): Bezbarvý plyn bez zápachu, toxický. Jde o produkt nedokonalého 

hoření paliva. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím výšku emisí CO je příprava, distribuce 

a bohatost směsi. Obsah CO ve vznětovém motoru se pohybuje kolem 0 - 0,06%. 

 

 Uhlovodíky (HC): Souhrnný pojem, uhlovodíky zahrnují nespálené uhlovodíky z paliva, 

produkty jejich částečné oxidace a uhlovodíky nově vzniklé termochemickými reakcemi 

během spalovacího procesu. Koncentrace je vznětových motorech 0-100 µg.m
-3

. 

 

Oxidy dusíku (NOX): Oxidy dusíku emitované z automobilových motorů do atmosféry 

způsobují značné mnoţství neţádoucích škodlivých efektů na zdraví populace a ţivotní 

prostředí. Nacházejí se v emisích ze záţehových i vznětových motorů. Při jízdě na plný plyn 

dosahuje koncentrace (NOX) u vznětových motorů 1.8 g.m
-3

. Jejich vznik způsobují vysoké 

teploty ve spalovacím prostoru, za nichţ dochází k oxidaci vzdušného dusíku. 

 

Oxidy síry (SOX): Podíl emisí oxidů síry ze spalovacích motorů na jejich celkových emisí z 

průmyslu je zanedbatelný. Jsou produkovány především vznětovými motory, protoţe obsah 

síry v motorové naftě neustále klesá, klesají i jejich emise ze spalovacích motorů. 

 

Pevné částice z dieselových motorů: Saze vznikají jako produkt nedokonalého spalování 

bohatých směsí (jsou to tuhé částice o velikosti 0,3-100 µm).  

Těţké uhlovodíky kondenzované nebo adsorbované na saze se zpravidla označují jako 

rozpustná organická frakce a pocházejí zčásti z mazacích olejů, zčásti z nespáleného paliva 

a zčásti ze sloučenin vznikajících během spalování. 
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3.4.2 Emise ţelezniční dopravy 

 

Ţelezniční doprava je z hlediska posuzování emisí zajímavá pouţíváním elektrické 

a motorové trakce. Pro vozidla motorové trakce platí přiměřeně totéţ, co pro silniční vozidla, 

emise vznikají v místě realizace dopravního výkonu, ve vznětových motorech se spaluje 

motorová nafta. Rozdílné jsou ale emisní normy. Pro, z hlediska ţeleznice malé, motory 

motorových vozů a jednotek se pouţívají obdobné normy jako pro nákladní automobily, 

označované Euro 0 – Euro V. Normy udávají maximální mnoţství emisí v g/kWh. Pro velké 

dráţní motory lokomotiv a některých řad motorových vozů se poţívají emisní normy UIC  

 

Tab. 5.– Emisní normy Euro pro vznětové motory (nákladní automobily a ţeleznice) [11] 

 

Normy UIC, jmenovitě vyhláška UIC 624, vychází z evropské legislativy určující emise 

motorů pouţívaných v jiných aplikacích neţ v silničních vozidlech. Jedná se zejména 

o motory pracovních strojů, traktorů, lodí a lokomotiv. Označují se Stage (stupeň) I – IV 

s dalším rozlišením kategorie velkým písmenem A – R podle výkonu motoru vozidla, resp. 

V pro lodě. Emise velkých dráţních motorů jsou regulovány aţ normou Stage III A, resp. 

budoucí III B, z roku 2006, pro motory o výkonu nad 130 kW. Normy udávají maximální 

mnoţství emisí v g/kWh. 

 

Tab. 6. – Emisní normy UIC Stage III A[11] 

 

 

Tab. 7. – Emisní normy UIC Stage III B[11] 
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3.4.3 Emisní normy EU  
 

Na počátku devadesátých let v rámci jednotné legislativy ve státech Evropské unie 

vychází nové emisní předpisy pro silniční vozidla známé pod názvem EURO. 

 

EURO 1: V roce 1992 začal ve státech Evropské unie platit předpis 91 /441 /EG, známější 

spíše jako EURO 1. Tento předpis začal platit v roce 1995 i jako druhá revize EHK 83 

(označení EHK 83.02) v ostatních státech. 

 

EURO 2: Od 1.1.1996 platily ve státech Evropské unie předpisy 94/12/EG a 96/69/EG, 

označované jako EURO 2. Tyto normy zavedly opět přísnější limity a ve státech řídících se 

podle předpisů EHK vstoupily v platnost jako třetí a čtvrtá revize EHK 83 (EHK 83.03 a 

EHK 83.04) v roce 1996, resp. v roce 1999. 

 

EURO 3: Od 1.1 .2000 platí ve státech Evropské unie předpis 98/69EG - A (EURO 3) a od 

1.4.2001 jako předpis EHK 83.05 platí i v ČR. Tento předpis jiţ počítá s odděleným  

 

EURO 4: V současné době je jiţ zveřejněn předpis 98/69/EG - B (EUR04), který platí od 

roku 2005.  

 

EURO 5: V roce 2008 pro nové motory a o rok později pro ty stávající. Limit pro emise 

pevných částic se oproti Euro 4 nezmění (0,02 g/kWh), ale emisní limity pro oxidy dusíku se 

výrazně sníţí  z 3,5 g/kWh na 2,0 g/kWh. 

  

obr. 15. Diagram emisních norem EURO [7] 
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3.4.4 Emisní normy UIC 

 

Emisní limity pro dráţní vozidla podléhající ţelezniční normě UIC. Mezní hodnoty emisí 

znečišťujících látek ve výfukových plynech vznětových motorů dráţních vozidel. Výtah 

z vyhlášky č. 209/2006 Sb. (Vyhláška o poţadavcích na přípustné emise znečišťujících látek 

ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru dráţního vozidla)  

 

 Hodnoty emisní čistoty pro motory pouţívané ve vozech pro regionální přepravu 

 

tab.8. Stupeň emisních vlastností III. A motoru dráţního vozidla platný do roku 2012[5] 

 

tab.9. Stupeň emisních vlastností III. B motoru dráţního vozidla platný od roku 2012[5] 

 

 

tab.10. zavádění emisních limitů pro motory do 560kW[5] 
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3.5 Základní rozdělení vstřikování vznětových motorů 

 

Mnoţství a způsob vstřikování paliva do pracovního prostoru motoru výrazně ovlivňuje 

limity emisí výfukových plynů. 

 

Rozdělení palivových soustav: ▪ řadová vstřikovací čerpadla 

▪ rotační vstřikovací čerpadla 

▪ Common Rail 

▪ systém vstřikování čerpadlo – tryska PDE 

 

●Řadové vstřikovací čerpadlo:  Základní částí vstřikovacího čerpadla je vstřikovací 

jednotka, která je umístěna v tělese čerpadla, přičemţ počet těchto jednotek odpovídá počtu 

válců. Tlak paliva ze vstřikovacího elementu čerpadla je dopravován vysokotlakým potrubím 

do vstřikovací jednotky. Nevýhodou vstřikovacích čerpadel je sloţitá regulace a nízké 

vstřikovací tlaky. 

 

● Rotační čerpadla:  Aby se dosáhlo sníţení spotřeby paliva a byly dodrţeny niţší limity 

emisí výfukových plynů, je nutné zvýšení vstřikovacího tlaku. Pro tyto oblasti aplikací je 

vhodné rotační vstřikovací čerpadlo, jehoţ dimenzování je v jednotlivých případech určeno 

jmenovitými otáčkami, výkonem a konstrukčním typem příslušného vznětového motoru.  

Pro rotační vstřikovací čerpadla se pouţívá konstrukce s radiálními písty a konstrukce 

s axiálním pístem. Tyto čerpadla vytvářejí tlaky aţ 80 MPa (800 barů) pro pomaloběţné 

motory a aţ 140 MPa (1400 barů) pro rychloběţné motory s výkony aţ 25 kW na válec.  

V axiálním rotačním čerpadle je pouze jediný výtlačný píst. Palivo stlačené jedním výtlačným 

pístem je přidělováno jednotlivým válcům pomocí dráţky ve výtlačném pístu a rozdělovači 

hlavy. Tento píst vykonává pohyb rotační i přímočarý vratný. 

 

 

● Vstřikování čerpadlo-tryska PDE:  Systém vstřikování čerpadlo-tryska PDE má oproti 

ostatním systémům tyto přednosti: 

▪  méně částic vzniklých spalováním 

▪  menší obsah škodlivých látek ve výfukových plynech  

▪  menší spotřeba paliva 

▪  vysokou účinnost 
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Těchto předností bylo dosaţeno vysokým vstřikovacím tlakem max. 205 MPa (2050 bar), 

přesnou regulací procesu vstřikování a pouţitím předstřiku. Jednotka čerpadlo-tryska je 

jednoválcové vstřikovací čerpadlo s elektromagnetickým ovládacím ventilem se vstřikovací 

tryskou, která tvoří jednu součást. Kaţdý válec má svou jednotku čerpadlo-tryska. Díky tomu 

je počet dílů, které vedou vysoký tlak malý. 

Jednotka čerpadlo-tryska je umístěna v hlavě válců, ovládána přes vahadlo vačkovým 

hřídelem. Píst čerpadla je zatlačován dolů velkou rychlostí. Díky tomu se velmi rychle vytváří 

vysoký vstřikovací tlak. Vzhledem k tomu, ţe sestupná strana vačky je pozvolná, pohybuje se 

píst čerpadla nahoru pomalu a palivo pozvolna přitéká do vysokotlakého prostoru vstřikovače, 

aniţ by se zpěnilo. 

 

● Vstřikovací systém Common Rail:  Nabízí pro motory s přímým vstřikováním výrazně 

vyšší pruţnost pro přizpůsobení vstřikovacího systému motoru neţ konvenční vačkou 

poháněné systémy. U vstřikovacího systému Common Rail je odděleno vytváření tlaku 

a vstřikování. Vstřikovací tlak je vytvářen nezávisle na otáčkách motoru a vstřikované dávce. 

Palivo je připraveno pro vstřikování ve vysokotlakém zásobníku paliva „Railu“.  

 

 

3.6 Měření emisí v zkušebně motorů 

 

Ve zkušebně motorů ve Veselí nad Moravou při provádění zkoušek motorů se měření emisí 

doposud neprovádí, tím se přichází o výstup informací ne jen o emisích výfukových plynů, 

ale také o informace o správném seřízení vstřikovací soustavy apod. 

 

 

 Návrh na zlepšení 

Úprava  stanoviště výstupní kontroly pro zkoušky motorů,  tak aby bylo  umoţněno 

nejmodernější měření parametrů vozidlových motorů, docílit tak sníţení energetické 

náročnosti zkoušek spalovacích motorů a úspoře emisí CO2. Teplo spalin a vodního okruhu 

vyuţít k vytápění výrobních prostorů a mechanickou energii motoru vyuţít k výrobě 

elektřiny. Tím dojde k efektivnímu vyuţití ztrátové energie a ekonomickým úsporám při 

opravách motorů.  
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4 Konstrukční celky a zkušební standy 

 

4.1 Stanoviště pro zkoušky motorů 

Pro provádění funkčních zkoušek motorů (měření  a záběh) jsou k dispozici v PSO Veselí 

nad Moravou dvě automatizovaná brzdová stanoviště „Brzda I , Brzda II“. 

Zkušební boxy jsou prostorné, takţe umoţňují montáţ motoru se sacím a výfukovým 

systémem téměř ve vozovém provedení. Výfukové plyny jsou odváděny ven ze stanovišť 

výfukovým potrubím. Kaţdé brzdové stanoviště je v samostatném boxu s větráním. Obě 

brzdy jsou z produkce firmy Schenck, postupně se společnost DPOV a.s. snaţí 

o zmodernizování provozu ne jen brzdových stanovišť, ale i celého provozu pro opravy 

kolejových vozidel ve Veselí nad Moravou.  

4.1.1 Měřené veličiny 

Pro záznamy měřených hodnot jsou všechna stanoviště standardně vybavena několika 

měřícími kanály, které je moţno alternativně dále rozšiřovat podle přání zákazníků.V průběhu 

zkoušek se kontinuálně zaznamenávají veškeré potřebné údaje, zejména: 

 točivý moment  

 otáčky  

 teplota chladicí kapaliny na vstupu do motoru a na výstupu z něj  

 spotřeba 

 teplota a tlak oleje  

 teplota vzduchu v sání, podtlak v sání  

 teplota a tlak výfukových plynů  

       

Obr.16.Pohled na stanoviště brzdy I [autor]     Obr.17. Pohled nastanoviště brzdy I [autor] 



Diplomová práce  Bc. Petr Jagoš 

 

FS, VŠB-TU Ostrava  33 

 

 

     

Obr. 18. Pohled na řídící stanoviště [autor]      Obr. 19. Pohled na stanoviště brzdy II [autor] 

 

 Motory zkoušené v PSO Veselí nad Moravou 

 

Protokol o záběhu a zkoušce spalovacího motoru TD 242 RH o výkonu 242kW, který je 

dosazován do stroje řady 814 (Regionova) určeného pro regionální přepravu osob. Další 

protokoly o zkoušce motorů obr.20, obr21, příloha č.2 
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Obr.20  Protokol o záběhu a zkoušce spalovacího motoru TD 242 RH o výkonu 242kW[13] 
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Obr. 21 Vnější rychlostní charakteristika motoru TD 242 RH o výkonu 242kW [13] 
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4.2 Konstrukce a zkoušky převodovek 

 

4.2.1 Přenos výkonu v motorové trakci 

 

 Účel přenosu výkonu 

O přenosu výkonu se hovoří zejména v motorové trakci. Přenos výkonu, lépe řečeno 

přenos výkonu od spalovacího motoru na hnací dvojkolí, zajišťuje přiblíţení se ideální trakční 

charakteristice. Ta má hyperbolický průběh, zatímco momentová charakteristika spalovacího 

motoru má zcela odlišný průběh. Z toho plyne, ţe pohon dvojkolí přímo spalovacím motorem 

by byl nevhodný. To se řeší vloţením "mezičlánku" mezi výstupní hřídel spalovacího motoru 

a nápravovou převodovku na dvojkolí. Tento "mezičlánek" se označuje termínem přenos 

výkonu.  

 

4.2.2 Přenos výkonu pomocí hydromechanické převodovky 

 

Dále se budeme zabívat hydromechanickýmy prevodovkamy pouţívanýmy pro regionální 

přepravu. 

 

 

4.2.3 Automatická převodovka VOITH DIWA D864 3E 

 

Automatická převodovka je určena na pohon modernizovaných jednotek řady 814. 

Převodovku lze pouţit i pro jiná vozidla obdobných parametrů, po předchozím schválení její 

zástavby do vozidla firmou VOITH TURBO. 

 

 princip funkce převodovek DIWA 

Převodovky Voith DIWA jsou plně automatické hydrodynamicko-mechanické 

převodovky, jejichţ hydrodynamický měnič točivého momentu se poţívá jak pro rozjezd, tak 

i pro brzdění. 

V prvním stupni je přenos vstupního výkonu rozdělen před hydrodynamickým měničem 

točivého momentu diferenciální jednotkou. Část výkon je přenášena měničem a druhá část je 

vedena přímo na výstupní hřídel. Výkon mechanické části poměrně vzrůstá se zvyšujícími se 

otáčkami výstupní hřídele (se zvyšující se rychlostí jízdy). 
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Při plynulém dělení výkonu mezi mechanickou a hydrodynamickou část je účinnost 

přenosu vyšší neţ u čistě hydrodynamického přenosu. 

Je tedy moţno poţívat první stupeň převodovek DIWA aţ do vyšších rychlostí a to bez 

vlivu na hospodárnost, čímţ získáme plynulou akcelerací bez rázů spojených s řazením. 

Vlivem poměru v diferenciálu a vlastnostem měniče točivého momentu, je motor zatíţen 

do té míry, ţe jeho otáčky při plném plynu nedosahují maximálních otáček jmenovitého 

výkonu, ale jsou udrţovány v oblasti nejvyššího točivého momentu, resp. nejniţší měrné 

spotřeby paliva. Ve druhém a třetím převod. stupni nehraje měnič točivého momentu ţádnou 

roli v přenosu výkonu, jenţ je uskutečňován čistě mechanicky. 

Při brzdění je kinetická energie vozidla přenášena do měniče točivého momentu přes 

poslední hnanou část převodovky bez ohledu na zařazený rychlostní stupeň a tam přeměněna 

na teplo. To je odváděno do výměníku tepla. Tato měničová brzda pracuje při všech 

mechanických stupních. Jelikoţ je měnič stále plný oleje, reaguje bezprostředně na spuštění. 

Se sniţující se rychlostí jízdy je brzda samočinně vypnuta při dosaţení určité minimální 

rychlosti. Pokud se otáčky motoru opět zvýší, samočinně se opět zapne. [10] 

 

Základ převodovky tvoří planetový diferenciál a hydrodynamický měnič (odtud název 

DIWA, diferenciál, wandler=měnič). 

 

 Parametry převodovky  

Max. vstupní výkon P 290 kW  

Max. točivý moment M 1 600 Nm  

Počet převodových stupňů 4  

Hmotnost převodovky-bez oleje 345 kg  

Olejová náplň vč. výměníku tepla 25-28 l  

Max. vstupní otáčky n 2 500 ot. /min.  

 

 Ţivotnost  

Plánovaná ţivotnost převodovky je 1,8 mil. km za předpokladu, ţe se kaţdých 10 000 km 

provádí kontrola stavu oleje, kaţdých 60 000 km výměna oleje a olejového filtru a běţná 

kontrola a kaţdých 360 000 km generální oprava. [10]   
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.  

       Obr.22. Řez převodovkou DIWA VOITH[9] 

 

       Obr. 23.  Pohled na převodovku DIWA VOITH[9] 

 

 Řazení 

Řazení jednotlivých převodových stupňů je aktivováno elektro-hydraulicky, pomocí 

elektromagnetických ventilů.  

 

 Obsluha a údrţba převodovky  

Do převodovky se smí pouţívat jen olej G 607 a G 1363. K výměně oleje v převodovce a 

ve výměníku tepla je třeba cca 23-26 litrů oleje, u prvního plnění cca 25-28 litrů oleje. 

Kontrola oleje se provádí při volnoběţných otáčkách motoru a na neutrál, při teplotě oleje 

min.60°C.  
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 Zástavbové rozměry  

 

   Obr. 24.  Zástavbové rozměry převodovky [5] 

 Reference  

Tato převodovka je pouţita v montáţním voze MVTV 2.  

 

 

4.3 Automatická převodovka PRAGA 2M70 

 

 

Obr. 25. Pohled na automatické převodovky PRAGA 2M70[8] 
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4.3.1 Popis převodovky 

 

Automatická hydromechanická převodovka Praga 2M70 a 2M90 se skládá 

z hydrodynamického měniče, z dvoustupňové předlohové převodovky se zpětným chodem 

a z automatického ovládání. 

V přední části převodovky je jednostupňový komplexní dvoufázový měnič s blokovací 

spojkou. Čerpadlové kolo měniče je spojeno se setrvačníkem motoru. Turbinové kolo je 

spojeno s hnací hřídelí mechanické převodovky. Na tomto hřídeli jsou současné uloţeny dva 

třecí kotouče blokovací spojky. Hnací hřídel prochází nosičem převaděče, na kterém je 

uloţeno na válečkové volnoběţce kolo převaděče. V nosiči je rozvod oleje pro ovládání 

spojek a mazání. K přírubě nosiče je připevněno velké olejové čerpadlo s vnitřním ozubením, 

spojené prostřednictvím čerpadlového kola měniče s motorem. V mechanické části 

převodovky je na hnacím hřídeli uloţeno ozubené kolo prvního stupně, spojené s unášečem 

třecích kotoučů a buben spojky I° a II
0
. Kaţdá spojka má devět třecích kotoučů svíraných 

pístem, na který působí při sepnutí tlakový olej. 

Předlohový hřídel s ozubenými koly je uloţen vlevo od hnacího hřídele ve vodorovné 

rovině převodovky. Do dráţky v čele předlohového hřídele zasahuje unášeč malého 

olejového čerpadla, které je přišroubováno k přednímu dílu převodovky. Na konci 

předlohového hřídele je připevněn odstředivý regulátor automatického ovládání převodovky. 

Výstupní hřídel s unášečem třecích kotoučů II
0
 tvoří jeden celek, na kterém jsou 

namontována ozubená kola I° a zpětného chodu, oddělená jádrem přesuvné objímky. 

Všechna ozubená kola převodovky mají šikmé ozubení zaručující tichý chod. 

V horní části převodovky je pod horním víkem umístěno ovládání převodovky s řadícími 

elektromagnety. Z místa strojvedoucího se převodovka ovládá tlačítky, která jsou spojena s 

převodovkou svazkem kabelů. Kabely jsou zakončeny u převodovky kolíkovým spojem. 

Elektrická výbava převodovky je konstruována na napětí 24 V. K chlazení převodovky slouţí 

výměník, zapojený do vodního chladicího systému spalovacího motoru. Výměník je uloţen 

mimo převodovku, se kterou je spojen hadicemi. 

Ke kontrole správné činnosti převodovky je na přístrojové desce umístěn tlakoměr 

udávající tlak oleje v tlakovém systému převodovky, kromě toho je zde ještě umístěna 

kontrolka signalizující překročení dovolené teploty oleje v převodovce. Tato kontrolka 

zhasne, dostoupí-li teplota oleje 50°C a rozsvítí se opět, kdyţ teplota překročí 120°C. 
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Obr .26. Řez automatickou převodovkou PRAGA 2M70[1] 

 

1.přední hřídel, 2.víko měniče, 3.blokovací spojka, 4.lopatkové kolo turbiny, 5.lopatkové kolo převaděče, 

6.lopatkové kolo čerpadla měniče, 7.nosič převáděče s volnoběţkou, 8.hnací hřídel, 9.olejové čerpadlo, 10. 

ozubené kolo ¡.převodového stupně, 11. čistič oleje, 12. předlohový hřídel, 13. ozubené kolo zpátečky, 14. 

odstředivý regulátor, 15. hnací buben spojek 1° a 11°, 16. tlakový ventil, 17. blokovací ventil s elektromagnetem, 

18. elektromagnet řazení II. převodového stupně, 19. elektromagnet řazení I.převodového stupně, 20. přesuvná 

vidlice řazení dopředných stupňů a zpátečky, 21.vzduchový válec řazení dopředných stupňů a zpátečky, 22. 

elektromagnetický vzduchový ventil řazení zpátečky, 23. elektromagnetický vzduchový ventil řazení dopředných 

přev.stupňů, 24. hnaný hřídel s nosičem lamel, 25. detail šoupátka ovládání spojek I. A II. Převodového stupně, 

26. detail ovládání mikrospínačů řazení, 27. páka regulátoru, 28. detail ovlád. přesuvné vidlice řazení 

dopředných stupňů a zpátečky, 29. detail ovládání přesuvné objímky 

 

4.3.2 Funkce a obsluha převodovky 

 

Jednotlivé převodové stupně lze řadit ručně nebo automaticky a volit dvěma přepínači. 

Přepínač N - J má polohu N - neutrál a J -jízda. 

Poloha N slouţí pro jízdu výběhem, kdy je převodovka vyřazena z činnosti. Při běţícím 

motoru se točí Čerpadlové kolo měniče a hydrodynamickým účinkem kapaliny také kolo 

turbínové. Přenos momentu přenášený měničem, trvale naplněným převodovou kapalinou, je 

přerušený rozpojením dvou lamelových spojek v mechanické části převodovky. Od 

čerpadlového kola je také poháněno velké olejové čerpadlo, které dodává tlakový olej pro 

měnič, spínání spojek a pro mazání. 
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Poloha J - v této poloze lze řazením jízdních stupňů ovládat jízdu vozidla. 

Polohy přepínače hydrauliky: 
 

 
I.B  první jízdní stupeň s blokovaným měničem 

 
I    první jízdní stupeň se zařazeným měničem 

 
A    jízda s automatickým řazením 

 
II   druhý jízdní stupeň se zařazeným měničem 

 
II.B druhý jízdní stupeň s blokovaným měničem 

Jízdní stupeň I Zařazením prvního jízdního stupně (ručně nebo automaticky) dojde k sepnutí 

první lamelové spojky. Turbínové kolo se spojí se stojící nápravou a zastaví se. Po odbrzdění 

vozidla a přidání paliva se začne otáčet turbínové kolo měniče a s ním spojený hnací hřídel 

převodovky. Hnací moment se potom pomocí předlohového hřídele přenáší na výstupní hřídel 

a dochází k rozjezdu. 

Jízdní stupeň II Spojka druhého stupně je tlakovým olejem sepnuta, spojka prvního stupně je 

rozpojena. Moment vnášený kapalinou na turbínové kolo měniče se převádí přímo na 

výstupní hřídel. Celkový převod je proměnlivý a při dané jízdní rychlosti je závislý na 

momentovém poměru měniče, který se zvyšující rychlostí klesá. Momentový poměr měniče 

je okamţitý poměr výstupního a vstupního momentu při dané jízdní rychlosti. 

Jízdní stupeň II.B Blokovací spojka je sepnuta. Tím dojde k mechanickému spojení čerpadla 

s turbínou a vyřazení hydrodynamického měniče z činnosti. Přímý záběr mechanické části 

pomocí spojky druhého stupně zůstává zařazen jako při jízdním stupni II. Vzhledem k 

pevnému spojení vstupního a výstupního hřídele je celkový převod konstantní a je roven 

jedné. Účinnost převodovky na tomto jízdním stupni se zvyšuje a sníţením spotřeby paliva je 

provoz hospodárný. 

Jízdní stupeň I.B Při ručním řazení je umoţněna jízda s vyřazeným měničem pomocí 

blokovací spojky při zařazeném prvním stupni mechanické části převodovky. Činnost 

převodovky a přenos výkonu je stejný jako při jízdním stupni I, ale měnič je vyřazen z 

činnosti. Z důvodu pevného spojení nelze tento jízdní stupeň pouţívat při rozjezdu nebo 

zastavování vozidla. Zařazuje se při nízkých rychlostech a jim odpovídajících otáčkách, např. 

při jízdě do stoupání, kdy rychlost nepřesáhne 30 km/h. 

Ruční ovládání převodovky Přepínačem ovládání převodovky lze zařadit libovolný jízdní 

stupeň. Při tomto způsobu zařazení je však nutné dodrţovat vzájemné vztahy mezi rychlostí 

a otáčkami, zejména u prvního blokovaného stupně. [3]   
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4.4 Stanoviště pro zkoušky převodovek  

 

Obr .27. Stanoviště pro zkousky převodovek [1] 

 

4.5 Popis stanoviště pro zkoušení převodovek PRAGA 

Zkušební stanoviště pro zkoušení převodovek PRAGA 2M70, 2M90 se skládá z 

elektrického dynamometru, zkoušené převodovky, aretační brzdy a ovladače kickdownu 

umístěné společně na základovém rámu, krytů kloubových hřídelí a brzdy, olejové vany 

a chladícího okruhu oleje převodovky. Stanoviště se dále obsahuje napáječ dynamometru, 

vizualizační a ovládací PC umístěné na stanovišti operátora a ovládací panel OP ručního 

řízení u zkušebního stavu. Zkušební stanoviště pro zkoušení převodovek PRAGA 2M70, 

2M90 slouţí pro následující operace a zkoušky: 

1. seřízení mikrospínačů řazení dopředných stupňů 

2. seřízení mikrospínače blokáţe měniče 

3. kontrola a seřízení hlavního tlaku 

4. kontrola a seřízení výstupního tlaku měniče 

5. záběh I stupně 

6. záběh II stupně 

7. záběh Neutrálu 

8. kontrola řazení I - II 

9. kontrola klidových otáček 

10. seřízení řadící rychlosti 

11. kontrola blokáţe měniče 
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Všechny uvedené zkoušky se dají provádět jak ručně (z OP tak PC) tak automaticky 

(pouze z PC). Z automatických testů je moţné vystavit protokol zkoušky viz obr. 28 

 

Obr 28. protokol o záběhu a zkoušce převodovky[1] 
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4.6 Program CMS 

 

Účelem programu CMS je zjednodušení práce při ovládání brzdového stanoviště pro 

testování spalovacích motorů nebo převodovek. CMS zajišťuje sběr naměřených dat, jejich 

archivaci a vyhodnocení buď formou tištěného protokolu, nebo na pevném disku počítače. 

Dále umoţňuje automatizovat opakující se měření na brzdovém stanovišti pomoci tzv. 

automatických zkoušek. CMS zajišťuje také nepřetrţitou kontrolu všech měřených veličin 

a při správně konfigurací zaručí okamţitou a správnou reakci na překročení kterékoliv 

z měřených veličin, čímţ se předejde poškození testovaného motoru, nebo převodovky.  

CMS je určen pro operační systémy Windows NT 4.0 nebo Windows 2000 Pro. Kromě 

řídicí jednotky brzdového stanoviště ovládá i další přístroje nutné pro testování motoru, např. 

měřič spotřeby, měření profuku, analýzu výfukových plynu atd. Kromě toho je zajištěn i sběr 

dat z analogových kanálů, které jsou obvykle vyuţity pro snímání teplot a tlaku v důleţitých 

bodech testovaného motoru, podobně u převodovky.  

 

 

Obr.29.  Pohled na obrazovku před zkouškou motoru, nebo převodovky [1] 
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4.6.1 Seřízení a záběh 

Po provedené opravě se provede záběh a seřízení převodovky na specializovaném 

zkušebním stavu. Záběh a seřízení převodovky jsou podrobně popsány v dílenské příručce 

pro převodovky 2M70/90, která je pro DKV Valašské Meziříčí závazná.  

 Seřízení na zkušebním stavu 

Seřízení převodovky na zkušebním stavu se provádí na úplné převodovce PRAGA 2M70 

nebo 2M90 s připojenými elektrickými přívody ovládání, zapojeným chladícím obvodem 

a měřicími přístroji zkušebního stavu. První spuštění převodovky se provede při vypnutém 

chlazení dynamometru, aby byl slyšitelný případný nenormální hluk převodovky. Při tomto 

prvním spuštění se kontrolují hlavní veličiny převodovky, zejména tlak oleje v hlavní větvi, 

v měniči, moment dynamometru při vyřazených stupních a sleduje se hluk, vydávaný 

převodovkou. Dále se provede zkušební zařazení všech stupňů převodovky a sleduje se, zda 

spínají elektromagnety jednotlivých stupňů a zda dochází i k fyzickému zařazení stupně. 

V případě výskytu závady nebo nenormálního chování převodovky se stav zastaví a provede 

se odstranění závad. 

 

Obr.30. Pohled na obrazovku při zkoušce převodovky [autor] 
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 Seřízení mikrospínačů řazení převodových stupňů 

Seřízení mikrospínačů řazení se provádí na úplné převodovce, otáčky vstupu převodovky 

600 min-
1
. Zasune se řadící šoupátko do pouzdra řadícího šoupátka tak, aţ tlak oleje zvedne 

tlačítko mikrospínače II°. Potom se sniţuje drţák s mikrospínačem po šroubu drţáku dolů, aţ 

sepne tlačítko mikrospínače, rozsvítí se kontrolní signál II°, pootočíme spodní maticí ještě o 

půl otáčky dolů a pojistíme polohu drţáku horní maticí. Seřízení mikrospínače blokování 

měniče: 

Řadící šoupátko se zasune do pouzdra řadícího šoupátka tak, aţ tlak oleje zvedne tlačítko 

mikrospínače blokáţe měniče, potom se sniţuje drţák s mikrospínačem po šroubu drţáku 

dolů, aţ sepne tlačítko mikrospínač a rozsvítí se kontrolní signál blokáţe měniče. Potom ještě 

pootočíme maticí o půl otáčky dolů a pojistíme polohu drţáku horní maticí. 

 Kontrola a seřízení hlavního tlaku oleje 

Při prvním spuštění převodovky na zkušebním stavu se nastaví otáčky 600 min 1 a 

kontroluje se tlak oleje v hlavní větvi převodovky. Seřízení hlavního tlaku se provede 

seřizovacím šroubem č.v. 24-001-7342 tlakového ventilu po demontáţi horní zátky č.v. 24-

004-5131. Seřizovací hodnota tlaku oleje v hlavní větvi je 7 bar s tolerancí -0,3 bar. Přesné 

seřízení tlaku se provede po zahřátí oleje převodovky na teplotu 75°C v reţimu zařazeného 

stupně II a otáčkách 1800 min1. Pro rychlejší zvýšení teploty oleje je nutné zablokovat brzdu 

výstupního hřídele. 

 

 Kontrola a seřízení výstupního tlaku měniče 

Provádí se za stejných podmínek jako v bodě 3, měří se po demontáţi zátky MlOxl na 

pravém boku úplného předního dílu komory převodovky, výstupní tlak měniče je 3,2 ±0,1 

bar. Nemá-li tuto hodnotu, tak provedeme seřízení změnou polohy seřizovacího šroubu 

výstupního ventilu měniče po demontáţi zátky ve spodní části úplného dílu komory 

převodovky, otáčením seřizovacího šroubu vpravo se hodnota výstupního tlaku sniţuje. 
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 Provedení seřízení zdvihu páky přesuvné objímky 

Po zařazení I.převodového stupně, přivedením napětí + 48V na konektor elektromagnetu 

I° se seřídí stavěcími šrouby poloha přesuvné objímky na páce tak, aby se hrana středního 

nákruţku šoupátek, která je blíţe přesuvné objímce kryla v toleranci ±0,1 mm s čelem těles 

šoupátek. Při seřizování je nutno hnacím bubnem otáčet tak, aby přesuvná objímka vedená 

kameny, vţdy zaujala správnou polohu po celém obvodě. Po seřízení polohy při zařazeném 

I.převodovém stupni se zařadí II. Převodový stupeň, přivede napětí + 48V na elektromagnet 

II. Převodového stupně a obdobným způsobem se seřídí poloha objímky tak, aby se čelo 

koncového nákruţku šoupátka krylo v toleranci ±0,1 mm s druhým čelem tělesa šoupátka, 

seřízení se kontroluje vizuálně. 

 

 Kontrola vůle na páce přesuvné objímky: 

při poloze přesuvné objímky v neutrálu se zkontroluje poloha seřizovačích šroubů, vůle mezi 

dosedací ploškou seřizovacího šroubu a čelem tlačítka elektromagnetu, má být v rozmezí 

0,05 - 0,15 mm (měřeno při dotyku druhého šroubu) není-li to tak, doladí se poloha 

seřizovačích šroubů otočením obou šroubů o stejný úhel ve stejném smyslu tak, aby bylo 

dosaţeno poţadované vůle. Potom se provede kontrola krytí hrany středního nákruţku 

šoupátek s čelem tělesa šoupátka a krytí čele koncového nákruţku šoupátka s druhým čelem 

tělesa šoupátka ( v toleranci ±0,1 mm ). Nepodaří-li se při správné vůli neutrálu seřídit krytí 

hran šoupátek při prvním a druhém převodovém stupni, je nutno zjistit příčinu a tu odstranit. 

 

4.6.2 Záběh opravených převodovek  

 

Provádí se na zkušebním stavu bez zatíţení na úplné převodovce s chlazením, 

připojenými měřicími přístroji a při teplotě oleje převodovky 75 ± 5 °C. Záběh převodovky 

pracuje v automatickém reţimu dle programu, dodaného výrobcem dynamometru. Záběh 

probíhá v následujících fázích: 

 

 Ohřev oleje 

V tomto reţimu se nastaví otáčky dynamometru na 1000 min-1, zařadí se stupeň II a 

zablokuje se výstupní hřídel. Po dosaţení teploty 75°C pokračuje program dalším krokem. 
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 Záběh I. stupně 

Je zařazen stupeň I, brzda výstupního hřídele uvolněna, vstupní otáčky se postupně 

upravují na 600, 1000, 1400, 1800 a 2200 min
-1

, při čemţ v kaţdém z těchto reţimů se 

převodovka ponechá po dobu 5 minut. Během celého záběhu se automaticky zaznamenávají 

hodnoty tlaků převodovky, teploty oleje na výstupu a na vstupu a moment dynamometru. 

Obsluha dále sleduje hlučnost a kontroluje se vizuálně na případný únik oleje z převodovky. 

Vyskytnou-li se během seřizování a záběhu jakékoliv abnormality v činnosti převodovky, tj. 

kterákoli ze sledovaných veličin nabude nepřípustných hodnot, nebo se projeví neobvyklý 

zvuk, případně velké vibrace převodovky jakoţ i únik oleje, které není moţné odstranit 

dotaţením přístupných šroubů, přeruší se záběh a převodovka se předá k opravě zjištěné 

závady. 

 Záběh na II° 

Probíhá obdobně jako záběh stupně I, pouze je zařazen stupeň II. 

 

 

Obr .31. Pohled na obrazovku při zkoušce převodovky[autor] 
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 Záběh neutrálu 

Probíhá obdobně jako záběh stupně I a II, pouze jsou vyřazeny všechny stupně a 

výstupní hřídel se zablokuje sepnutím kotoučové brzdy na nejvyšší hodnotu. Pokud je při 

záběhu neutrálu zjištěno značné překročení povoleného točivého momentu dynamometru, 

jedná se pravděpodobně o závadu unášení výstupního hřídele. V takovém případě je záběh 

předčasně přerušen a převodovka se předá k opravě s touto závadou. Z naměřených hodnot 

momentů dynamometru při záběhu jednotlivých stupňů je po ukončení celé zkoušky 

vytvořen graf průběhu momentu v závislosti na otáčkách, který je vytisknut do zkušebního 

protokolu, příloha č.3 

 Kontrola řazení stupně I a II 

Po ukončení záběhu se automaticky dle programu provede kontrola řazení stupně I a II. 

Zkouška probíhá při otáčkách 1400 min 1 a teplotě oleje 75±50°C. Je zařazen stupeň I a po 

ustálení je provedeno přepnutí na stupeň II. Po prodlevě 15 s jsou zaznamenány hodnoty 

teplot, tlaků a momentu dynamometru. Tento ustálený moment se porovnává s momentem 

stupně II z poslední minuty záběhu při otáčkách 1400 min1. Obě tyto hodnoty jsou 

zaznamenány do zkušebního protokolu. Rozdíl mezi nimi nemá překročit 2 Nm. 

 

 Kontrola klidových otáček 

V automatickém reţimu zkoušení převodovky dále probíhá zkouška klidových otáček. 

Při této zkoušce je zařazen stupeň II a je zabrzděn výstupní hřídel. Otáčky převodovky se 

nastaví na výchozí hodnotu 400 min
-1

. Poté se otáčky pravidelně zvyšují o 50 min 
1
 a na 

kaţdém tomto stupni se setrvá po dobu 10s. Zkouška je ukončena v okamţiku, kdy je 

dosaţen nejvyšší točivý moment dynamometru, 400 Nm. Jako při všech předchozích 

zkouškách probíhá i zde záznam všech měřených veličin. Nárůst momentu v závislosti na 

otáčkách musí probíhat podle specifické charakteristiky. Pro kontrolu je při kaţdých 

otáčkách dynamometru vypočítáno toleranční pole, ve kterém se musí nacházet moment 

dynamometru. Aby se předešlo nepřesnostem, způsobeným změnou viskozity oleje s rostoucí 

teplotou, je moment dynamometru v kaţdém okamţiku přepočten na hodnotu, jakou by měl 

při teplotě 100°C. Tato hodnota se pak porovnává s dolní a horní toleranční mezí, ve které se 

má moment pohybovat. Pokud tomu tak není, je nutné určit příčinu a závadu odstranit. Z této 

zkoušky je sestaven graf závislosti momentu na otáčkách, který je vytištěn do zkušebního 
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protokolu. Při této zkoušce je moţné odhalit např. prokluz lamel, který se projeví deformací 

křivky závislosti aţ úplnou necitlivostí točivého momentu na otáčkách. Zkouška je rovněţ 

náročná na ohřev převodovky. Při zkoušce musí být zajištěno chlazení oleje na plný výkon a 

teplota oleje nesmí překročit 120°C. 

  Seřízení řadících rychlostí 

Seřízení rychlosti řazení se provádí v reţimu ručního ovládání přímo na zkušebním 

stavu. Pro seřízení rychlosti ve všech reţimech je zkušební stav vybaven ovládacím 

mechanismem páčky silové regulace (kick-down), který přesně stanovuje obvyklou polohu 

této páčky v provozu při plné dodávce paliva nebo při volnoběhu. Při seřizování se postupuje 

způsobem, kdy je ručně zařazen stupeň II s blokováním měniče a otáčky dynamometru jsou 

nastavovány ručně integračním způsobem (plynulý nárůst - pokles). Na displeji zkušebního 

stavu se kromě otáček hřídele zobrazuje také vypočtená rychlost vozidla, přepočtená pro 

střední průměr kol. Obsluha plynule mění otáčky (rychlost vozidla) a sleduje, při jaké 

rychlosti dojde k sepnutí/rozepnutí mikrospínače stupně II. Sepnutí či rozepnutí mikrospínače 

je indikováno signálem na displeji zkušebního stavu. Při poloze páčky silové regulace, 

odpovídající plné dodávce paliva, má být rychlost pro přeřazení stupně I na II cca 26 - 28 

km/h. Úprava řadící rychlosti se provede seřízením polohy vodícího pouzdra na táhle 

šoupátka pod krytem dvojramenné páky. Pokud je rychlost řazení stupně I-II seřízena, 

zkontroluje se dále rychlost pro řazení stupně II-IIB. Sepnutí mikrospínače blokovací spojky 

je rovněţ indikováno na displeji. Rychlost, kdy tento mikrospínač spíná, má být v rozmezí 48 

- 54 km/h. Rychlost řazení stupně IIB je však závislá na nastavení řazení stupně II a nelze ji 

měnit beze změny řazení I-II. Proto pokud nastane případ, ţe rychlost řazení I-II byla 

seřízena správně, ale neodpovídá jiţ rychlost řazení II-IIB, je nutné provést korekci seřízení 

tak, aby se obě rychlosti pohybovaly na přijatelných mezích. 

 

 

 Kontrola řadících rychlostí 

Kontrola řadících rychlostí se provede po jejich ručním seřízení a odzkoušení. Tento test 

probíhá automaticky. Otáčky (přepočtená rychlost) se postupně zvyšují od nejniţších aţ po 

nejvyšší a zpět k nejniţším. Sleduje se okamţik, při kterém dojde k sepnutí či rozepnutí toho 

kterého mikrospínače a to jak ve směru zvyšování rychlosti, tak ve směru sniţování rychlosti. 

Tento test se provádí nejprve v poloze páčky regulace MIN a poté v poloze páčky silové 
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regulace MAX. Okamţiky sepnutí/rozepnutí mikrospínačů se zaznamenají automaticky a 

jsou poté vytištěny do zkušebního protokolu. 

  Kontrola blokování měniče 

Provádí se v automatickém reţimu. Otáčky převodovky se nastaví na hodnotu 600 min
1
, 

zařadí se stupeň II s blokováním měniče a zapne se pomalé plnění brzdového válce 

kotoučové brzdy s omezeným konečným tlakem (funkce plynulá brzda). Regulátor 

dynamometru bez ohledu na stoupající moment stále udrţuje konstantní otáčky 600 min
1
. Po 

asi 8s je dosaţen nejvyšší tlak v brzdovém válci a po l0s je zkouška ukončena. Při zkoušce se 

s velkou četností zaznamenávají všechny veličiny převodovky, mimo jiné však hlavně 

moment dynamometru a otáčky vstupního a výstupního hřídele převodovky. Tyto otáčky se 

porovnávají a nesmí se lišit o více neţ 1% (rezerva na přesnost a citlivost snímačů 

a převodníků otáček). Pokud dojde k většímu rozdílu, znamená to prokluz lamel blokovací 

spojky (prokluz spojky stupně II by se jiţ projevil při zkoušce klidových otáček) a tato 

převodovka v ţádném případě nevyhovuje. Nejvyšší dosaţený moment při této zkoušce jakoţ 

i skutečně naměřený rozdíl mezi otáčkami vstupního a výstupního hřídele se vytiskne do 

zkušebního protokolu. 

 

 Ukončení 

Po zkouškách na zkušebním stavu a po zastavení chodu převodovky se vypustí olej 

z mechanické části a měniče převodovky, překontroluje se stav dílů a dotaţení matic. Na 

převodovce se zaplombují zátky na ventilech oleje a víčko páky přesuvné objímky spojového 

koše u elektromagnetů. 

 

 

4.7 Metodika oprav převodovek 2M70 

 

4.7.1 Demontáţ a montáţ převodovky 

 

Tato stať obsahuje pracovní postup pro demontáţ a montáţ převodovky. Aby se 

zabránilo všem nepříznivým vlivům, které mohou ovlivnit kvalitu prováděných oprav 

převodovek, jsou v této části zařazeny: 
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 všeobecné pokyny pro demontáţ a zpětnou montáţ 

tyto pokyny je nutné dodrţovat během celého montáţního procesu, protoţe jsou velmi 

důleţité pro kvalitu prováděných oprav 

 pracovní postupy pro demontáţ a montáţ jednotlivých podskupin u převodovky 

Při dodrţení těchto jednotlivých předpisů je zaručeno, ţe oprava všech dílů bude provedena 

kvalitně. 

 

 Všeobecné pokyny 

1. Demontáţ a montáţ automatické převodovky není pro kvalifikovaného pracovníka zvlášť 

náročná. Při práci je však nutno dodrţovat zvláštní zásady, které se v běţné praxi 

nevyskytují a nutno je bezpodmínečně dodrţet, má-li být oprava provedena odborně. Při 

demontáţi je důleţité všímat si skladby jednotlivých součástí, neboť tím se usnadňuje 

zpětná montáţ. 

2. Při práci je nutné pouţívat vhodné nářadí a přípravky (vytahováky, stahováky, aj.), neboť 

jde o díly značně výrobně náročné, přesně vyrobené (např. šoupátka a pouzdra šoupátek 

aj.) a jakýkoliv neodborný zásah můţe tyto díly znehodnotit. 

3. Při čistění dílů je nutné pouţívat vhodných čistících prostředků, zachovávat největší 

čistotu dílů a pracoviště, aby nemohlo dojít k poškození broušených dílů. Tyto díly je 

nutné pokládat na plstěnou podloţku. Před montáţí je nutné opláchnout v unisolventu 

a vyfoukat suchým stlačeným vzduchem. Utírání dílů hadry nebo čistící bavlnou je 

zakázáno! 

4. K mazání posuvných nebo otáčejících se dílů je nutné pouţívat pouze takové oleje a tuky, 

které jsou předepsány výrobcem. Kluzné části se při montáţi smí mazat olejem stejné 

značky a stejného druhu jaký je v převodovce - OTH 3. 

 

 

 Montáţ jednobřitých těsnících krouţků 

1. Hřídelové těsnění GUFERO je nutno montovat se vší pečlivostí, a to pouze na 

lisování. 
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2. Před nalisováním se ponoří těsnící krouţek GUFERO na 30minut do oleje pro 

automatické převodovky, teplota oleje je shodná s teplotou okolí. 

3. Před montáţí se krouţek pečlivě prohlédne, není-li poškozena těsnící hrana a tato se 

po celém obvodě otře měkkým hadříkem. 

4. Krouţek se nalisuje mírným rovnoměrným tlakem. Hřídel se natře olejem pro 

automatické převodovky. Po nalisování se krouţek musí opírat svým čelem po celém 

obvodě o stěnu osazení. 

 

5. Váha hřídele nesmí v ţádném případě spočívat na kterémkoli místě těsnícího krouţku. 

 

 Montáţ těsnícího krouţku s prachovkou  

1. Hřídelové těsnění GUFERO s prachovkou je nutno montovat se vší pečlivostí a to 

pouze na nalisování. 

2. Před nalisováním se těsnící krouţek poloţí na 30 minut do oleje pro automatické 

převodovky. Teplota oleje shodná s teplotou okolí. 

3. Před montáţí se krouţek pečlivě prohlédne, nejsou-li poškozeny těsnící hrany a tyto se 

po celém obvodě otřou měkkým hadříkem. 

4. Krouţek se nalisuje mírným tlakem, hřídel se natře olejem pro automatické 

převodovky. Při lisování do úloţného prostoru musí být zajištěna kolmost břitů 

těsnícího krouţku na osu hřídele. 

5. Pro správnou funkci těsnícího krouţku s prachovkou je nutno prostor mezi oběma 

břity vyplnit mazacím tukem AV 2 ČSN 656 966. 

6. Váha hřídele při montáţi nesmí v ţádném případě spočívat na kterémkoli místě 

těsnícího krouţku. 

7. Díly, které jsou před montáţí vzájemně zabíhány, nebo díly, které se po sobě 

posouvají, se musí při demontáţi pokládat tak, aby nedošlo k jejich záměně, nebo 

poškození. Šoupátka a pouzdra šoupátek je nutné ihned po demontáţi nakonzervovat 

a zasunout do příslušných pouzder. U šoupátek a pouzder šoupátek je naprosto 

nepřípustné jakékoliv poškození hran na těsnícím průměru. 

8. Při montáţi je nutné dodrţet vzájemnou polohu vyváţených dílů (tyto díly jsou 

označeny číslicemi a ryskami), v případě výměny některého označeného dílu je nutné 

překontrolovat celou skupinu na vyváţení (jde především o hydrodynamický měnič). 
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9. Při montáţi opravované převodovky je vhodné všechny pojistné plechy, závlačky, 

těsnící krouţky a těsnění vyměnit za nové. 

 

10. Před montáţí nových valivých loţisek je nutné tyto nejprve zbavit konzervačních látek 

omytím v unisolventu. 

11. Při utahování matic a šroubů, u kterých je předepsaný utahovací moment, je nutné 

bezpodmínečně nutné pouţívat momentový klíč (nastavení momentu na utahovací 

vzduchové pistoli). Nikdy nespoléhat na odhad síly, pro montáţ skupin je to 

nebezpečné. 

12. Při opravách převodovky je nutno si vţdy uvědomit, zda je nutné provádět celou 

demontáţ, nebo zda stačí demontovat pouze vadnou část. Nedoporučuje se v případě 

závady jedné skupiny demontovat bezdůvodně další část. 

 

4.7.2 Demontáţ převodovky 
 

1. Převodovku poloţit na stole na olejovou vanu. Vypustit zbytek oleje z převodovky 

a měniče (u měniče je přístup k vypouštěcí zátce po odmontování spodního krycího 

víčka.) 

2. Demontovat horní plechové víko 

3. Demontovat přední náboj s unášecími deskami a mezikus 

4. Vyjmout závlačku zajišťující matici k upevnění příloţky loţiska, uvolnit matici, sejmout 

přítlačnou podloţku, gumovou těsnící podloţku a odšroubovat matice k upevnění víka 

měniče z čerpadla měniče. Víko měniče stáhnout stahovákem, před staţením je nutné se 

přesvědčit, zda je polohově označeno, pokud není, je nutné provést označení zásekem 

sekáče nebo, důlčíkem. 

5. Vyjmout lopatkové kolo turbiny čerpadla s pístním krouţkem a sejmout vymezovací 

příloţky, z děleného krouţku vyjmout pojistný drátěný krouţek a tento krouţek sejmout 

z hřídele. 

6. Vyjmout pojistný krouţek Seger zajišťující převáděč s volnoběţkou na nosiči převáděče 

a převáděč s volnoběţkou sejmout. 

7. Sundat čerpadlové kolo měniče. 
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8. Odmontovat plechový kryt chlazení měniče. 

9. Odšroubovat matice upevňující přední díl čerpadla a stáhnout stahovákem přední 

čerpadlo s nosičem převáděče. 

10. Odšroubovat matice uvnitř předního dílu upevňující přední díl k zadnímu dílu 

a odmontovat zadní čerpadlo, vyjmout spojku čerpadla. 

11. Otočit převodovku na přední díl (hřídelí dolů). 

12. Odpojit svazek kabelů, odšroubovat od komory zásuvku kolíkového spoje a vytáhnout 

svazek kabelů. Vyšroubovat měrku oleje a nalévací zátku. 

13. Demontovat víčko komory regulátoru, vyjmout pojistný krouţek na čepu řadícího 

šoupátka, toto šoupátko vytáhnout a odmontovat komoru regulátoru. Vyjmout pojišťující 

krouţek vedení regulátoru ve šroubu, vyjmout vedení a kuličky. Uvolnit a vyšroubovat 

šroub upevňující misku regulátoru na předlohový hřídel a tuto misku sejmout. 

14. Demontovat víko komory přepínače, demontovat komoru přepínače s elektromagnety 

a páku přesouvací objímky s palcem. 

15. Odmontovat horní víko s mikrospínači a spínač zpětného chodu. 

16. Vymontovat blokovací a zpětný ventil. 

17. Demontovat spodní víko převodovky, vymontovat čistič oleje s potrubím a řadící vidli 

s konzolou. 

18. Vyjmout pojistný krouţek kuličkového loţiska předlohového hřídele, loţisko stáhnout 

z komory a předlohového hřídele stahovákem. 

19. Demontovat matice k upevnění zadního dílu komory převodovky na přední díl a zadní díl 

sundat. 

20. Z předlohového hřídele stáhnout nebo srazit kola, která jsou na něm uloţena. 

21. Z hnacího hřídele vyšroubovat zátku, hnací buben zajistit proti otočení přípravkem. V 

případě poškození válečkového loţiska vyjmout pojistný krouţek, který zajišťuje vnitřní 

krouţek válečkového loţiska na hnacím hřídeli a tento krouţek stáhnout stahovákem. 
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Odjistit a odšroubovat matici k upevnění hnacího bubnu a hnací buben stáhnout 

stahovákem z hnacího hřídele. Z tohoto hřídele vyrazit dvě kratší pera bez kolíku. 

22. Sejmout ozubené kolo hnacího hřídele s unášečem lamel a vytáhnout předlohový hřídel s 

ozubeným kolem. 

23. Demontovat příloţku loţiska hnacího hřídele a hřídel z předního dílu vytáhnout. 

24. Vymontovat tlakový ventil, při tomto úkonu je nutné dbát, aby nedošlo k vypadnutí 

zpětného ventilku. 

25. Z předního dílu komory vytáhnout stahovákem vnější krouţek válečkového loţiska 

předlohového hřídele. 

26. Odšroubovat zátku výstupního ventilu, vyjmout pojistný krouţek, opěru a povyrazit 

kolík. Vyjmout druhý pojistný krouţek, uvolnit šroub seřizovací matice a potom všechno 

vyjmout spolu se šroubem M5xl20. Vyjmout pruţinu, šoupátko z pouzdra, pojistný 

krouţek pouzdra a potom vytáhnout pouzdro šoupátka vytahovákem. 

 

 Předlohový hřídel s kolem a loţiskem 

Vyjmout pojistný krouţek a sundat vyrovnávací podloţku. Z předlohového hřídele 

slisovat krouţek válečkového loţiska, pokud je volný.  

 

 Řadící šoupátko s vidlicí 

Vysunout z dráţky pojistný krouţek zajišťující kolík, vyjmout kolík a odšroubovat matici 

a vodící pouzdro. Sejmout řadící vidlici s čepem, odšroubovat regulační doraz a matici. 

 

 Komora s mechanismem odstředivého regulátoru 

Demontovat pojistný krouţek a páku regulátoru, uvolnit pojišťovací šroub výstředníku 

a výstředník silové regulace vytáhnout z komory. Doraz výstředníku a páka regulátoru se 

demontuje pouze při výměně výstředníku. Vzájemné polohy jsou dány v ose výstředníku. U 

novějšího provedení se pojistný krouţek jiţ nedemontuje, páka je volně nasazena. 

 

 Vedení regulátoru 

Uvolnit matice, sejmout opěrné pouzdro, pruţinu, rozpěrnou trubku a opěrnou podloţku. 

Vylisovat z vedení osu regulátoru. 
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 Převáděč s volnoběţkou 

Vyjmout pojistný krouţek (u závěrné desky), do této desky našroubovat tři šrouby M8 

a závěrnou desku vytáhnout z lopatkového kola. Vyjmout vnitřní krouţek volnoběţky, klec 

s válečky, pruţinami a příloţkami. Lisovacím trnem vylisovat z lopatkového kola opěrnou 

desku s vnějším krouţkem volnoběţky a klíny, potom vyjmout druhý pojistný krouţek. K 

vylisování je moţno pouţít vhodně přizpůsobeného nástavce. 

 

 

 

 

Obr.32. Hnací buben [1] 

 

 

 Demontáţ hnacího bubnu 

Zvlášť pozor si dávat při demontáţi hnacího bubnu, ten nesmí pokládat pro svou značnou 

váhu na přesuvnou objímku. Dochází k deformaci přesuvné objímky a šoupátek. Je vhodné 

pouţívat montáţní přípravek. 

 

1. Uvolnit šroub upevňující kámen k opěrnému kotouči a tento zajišťovací kámen vyjmout. 

Klíčem vyšroubovat z hnacího bubnu opěrný kotouč a vyjmout lamely. 
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2. Odehnout plechové pojistky upevňovacích šroubů těles šoupátek a tělesa demontovat. 

Šoupátka je nejlepší ponechat v tělesech, pokud není nutná jejich výměna za nové. 

Sundat z hnacího bubnu přesuvnou objímku s čepem. 

3. Smáčknout pod lisem opěrný talíř pruţin v přípravku a vyjmout z dráţky na náboji 

hnacího bubnu opěrný talíř a pruţiny sejmout. Vyjmout píst spojky s těsněním. 

4. Buben v přípravku otočit a provést totéţ z druhé strany. 

5. Vyjmout z dráţky na náboji hnacího bubnu pístní krouţky. 

 

 Tlakový ventil 

Uvolnit šoupátko pruţiny, vyjmout pruţinu, rozpěrnou trubku a šoupátko s opěrou 

šoupátka. V případě, ţe šoupátko z nějakého důvodu nelze vyjmout, je v šoupátku otvor M5 

pro vytahovací šroub, kterým se šoupátko vytáhne. Uvolnit šrouby uvolňující plech tlakového 

ventilu a zajišťující pouzdro v tělese a plech s těsněním sejmout. 

V přípravku vylisovat pouzdro těles. Z pouzdra vyjmout pojistný krouţek a vyrazit 

záslepku. 

Z pouzdra pruţiny se nechá vyšroubovat seřizovači šroub po vyjmutí pojistky 

seřizovacího šroubu. Šroub se zašroubuje dovnitř pouzdra, obráceně otvorem neprojde, neboť 

má na sobě upevňovací opěrnou podloţku pruţiny. 

 

 Blokovací ventil s elektromagnetem. 

Odmontovat desku tělesa tlačítka z tělesa blokovacího ventilu a vytahovacím šroubem 

M5 vytáhnout z tělesa blokovacího ventilu vedení vratné pruţiny. Sejmout pruţinu ze 

šoupátka a vytáhnout šoupátko (pozor na vypadnutí tlačítka magnetu). Odmontovat 

elektromagnet a lisovacím trnem vylisovat z tělesa blokovacího ventilu pouzdro šoupátka s 

vedením šoupátka (ty jsou lehce nalisovány). Vyšroubovat z tělesa šoupátka dvě zátky. 

 

 Komora přepínače s elektromagnety. 

Demontáţ spočívá v odmontování elektromagnetů, neboť ostatní díly jsou potom 

volně vloţeny. 
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Obr.33. Komora přepínače s elektromagnety [1] 

 

 Čerpadlo měniče s víkem měniče 

Demontáţ čerpadla měniče je z části jiţ popsána při demontáţi celé převodovky. Dále je 

ještě nutné provést pro úplnou demontáţ: 

a) uvolnit šrouby upevňující náboj čerpadla k lopatkovému kolu čerpadla a náboj 

čerpadla s těsnícím krouţkem vyjmout. 

 

b) uvolnit šrouby k upevnění dorazu pístů na víku měniče. Je nutné se přesvědčit, zda 

tyto dorazy jsou očíslovány pořadovými čísly a vyjmout píst blokovací spojky. Z tohoto 

vyjmout pístní krouţek, vyjmout lamely a uvolnit šrouby upevňující prstenec. Vylisovat z 

kuličkového loţiska ve víku unášeč lamel vhodným lisovacím trnem. Vylisovat z víka 

dvouřadé kuličkové loţisko vhodným lisovacím trnem a z loţiska vyjmout pojistný 

krouţek loţiska. 

 

 Horní víko převodovky s mikrospínači 

1. Odmontovat dorazy mikrospínačů s pruţinami a z ramena mikrospínače odmontovat 

mikrospínač. Odehnout plechovou pojistku šroubu upevňující páku na rameno, šroub 

vyšroubovat, páku sejmout a rameno páky z víka vysunout. 

2. Uvolnit horní matice k upevnění mikrospínačů a tyto sejmout. 
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3. Vyšroubovat šrouby upevňující drţák pouzdra řadícího šoupátka, pouzdro sejmout včetně 

desky drţáku a membrány. Je nutné dát pozor, aby nevypadly tlačítka s pruţinkami. 

4. Vyjmout z drţáku pouzdra pruţinu šoupátka, vyšroubovat pojišťovací šroub a clonku. 

Pouzdro z drţáku pouzdra vylisovat. 

5. Pro vyčištění otvorů ve víku je nutné ještě vyšroubovat zátku. 

 

 Zadní díl komory 

1. Odpojit od elektromagnetických vzduchových ventilů spojovací trubku a 

elektromagnetické ventily odmontovat z tělesa vzduchového válce. Dávat pozor protoţe 

šroubení elektromagnetických ventilů má levý a pravý závit. 

2. Odšroubovat šrouby k upevnění náboje s přírubou. Náboj z hnaného hřídele stáhnout. 

3. Ze zadního víka odmontovat náhon rychloměru a odmontovat zadní víko s konzolou 

silentbloku. 

4. Odmontovat víčko vzduchového válce a vyjmout závlačku zajišťující matici k upevnění 

pístu vzduchového válce. Matici odšroubovat, zatáhnout dva pomocné šrouby do pístu M6 

a píst z válce vytáhnout. Odšroubovat matice k upevnění vzduchového válce ke komoře 

a vzduchový válec sejmout. 

5. Vyšroubovat šroub z tělesa dorazu a vyjmout pruţinu a kuličku aretace. Vyšroubovat 

z řadící vidle šroub pojišťující tuto vidli na tyčce a řadící tyčku z vidlice a komory 

vytáhnout. Je přitom nutné dát pozor na příloţky, které jsou na řadící tyčce. V případě 

zpětné montáţe není nutné proměřování. Řadící vidli lze z přesuvné objímky vyjmout. 

6. Ve svislé poloze vyrazit z kol v komoře převodovky hnaný hřídel s nosičem lamel 

a vyjmout ozubená kola s loţisky a přesuvnou objímkou. 

7. Kuličkové loţisko hnacího hřídele vyrazit vyráţecím trnem. Z kuličkového loţiska 

vyjmout pojistný krouţek. 

8. Vyšroubovat šroub k pojištění čepu vloţeného kola a čep z komory vytáhnout 

přípravkem. 

9. Odvrtat hlavy nýtů k upevnění víček válečkového loţiska z vnitřní strany komory 

převodovky a nýty vyrazit. Válečkové loţisko s válečky vyrazit vyráţecím trnem. 

10. Vyjmout pojistný krouţek z hnaného hřídele s unášečem lamel zajišťující vnější krouţek 

válečkového loţiska a loţisko s válečky vytáhnout vytahovákem. Stáhnout vnitřní 

krouţek válečkového loţiska z hřídele třemi pomocnými šrouby M8, kdy se pouţije tří 

otvorů se závitem v čele kola hřídele. 
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11. Demontáţ kola zadního čerpadla se sestává z demontáţe víka, po jeho sejmutí se vyjmou 

ozubená kola. 

12. Demontáţ předního čerpadla a nosiče převáděče se provede takto: 

 

a) vyrazit nosič převáděče z tělesa čerpadla 

b) vyjmout pojistný šroub z rozváděcí vloţky a vytahovákem vytáhnout vloţku z nosiče 

převáděče. U nového provedení je pojistný šroub nahrazen pojistným kolíkem a zátkou. 

c) vyšroubovat šroub upevňující rozváděcí desku, tuto sejmout a vyjmout ozubená kola 

čerpadla 

d) z tělesa čerpadla demontovat víčko a potom vylisovat těsnící krouţky GUFERO 

e) z tělesa předního čerpadla vytáhnout vytahovákem válečkové loţisko 

 

4.7.3 Montáţ převodovky 

 

 Předlohový hřídel s kolem a loţiskem 

1. Namazat dráţkový profil olejem a nalisovat ozubené kolo na předlohový hřídel kratší 

stranou náboje ven k válečkovému loţisku a toto zajistit pojistným krouţkem 

2. Namazat čep na předlohovém hřídeli olejem a vnitřní krouţek válečkového loţiska 

nalisovat na předlohový hřídel 

3. K loţisku přiloţit vymezovací podloţku tak, aby loţisko bylo upevněno bez vůle, vloţit 

do dráţky pojistný krouţek a vnější krouţek s válečky nasunout na vnitřní krouţek 

4. Hřídel otočit a do otvoru narazit kolík 

 Řadící šoupátko s vidlicí 

1. Navléknout pojistný krouţek na řadící šoupátko, spojit  řadící šoupátko s tyčkou řadícího 

šoupátka vloţením kolíku a kolík zajistit pojistným krouţkem. Vloţí se do dráţky tak, 

aby mezera krouţku byla pootočena o 90° oproti ose kolíku. U novějšího provedení se 

místo pojistného krouţku montuje pruţina. 

2. Našroubovat na tyčku matici a regulační doraz. 

3. Vloţit čep páky regulátoru do vidlice páky regulátoru, vidlici s čepem nasunout na tyčku 

řadícího šoupátka a našroubovat vodící pouzdro s maticí. Matici neutahovat - provede se 

aţ při seřízení na zkušební stolici. 
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 Komora s mechanismem odstředivého regulátoru 

1. Našroubovat matici na šroub k seřízení páky silové regulace a šroub s maticí zatáhnout do 

komory (matice neutahovat, provede se aţ po seřízení převodovky). 

2. Upnout výstředník silové regulace do svěráku. Navléknout a vloţit do dráţky gumový 

těsnící krouţek, namontovat doraz výstředníku a páku silové regulace, šrouby zajistit 

drátem a uvolnit ze svěráku. 

3. Namazat výstředník silové regulace olejem, vsunout do otvoru v komoře a výstředník 

zajistit šroubem. 

4. Na výstředník silové regulace nasunout páku řadícího šoupátka, páku zajistit pojistným 

krouţkem a překontrolovat funkci výstředníku v komoře. U novějšího provedení se 

pojistný krouţek nemontuje.  

 

 Vedení regulátoru 

1. Nalisovat osu regulátoru do vedení regulátoru lisovacím nástavcem. Nikdy nelisovat osu 

přímo za čípek, protoţe je nebezpečí jeho zlomení nebo ohnutí. Je vhodné pouţít i jiného 

vhodně upraveného přípravku s vnitřním otvorem pro čep. 

2. Nasunout opěrnou podloţku, rozpěrnou trubku, pruţinu regulátoru, vodící pouzdro, 

našroubovat a utáhnout matice. 

 

 Přední víko předního dílu komory převodovky 

1. Do předního víka nalisovat lisovacím trnem těsnící krouţek GUFERO, těsnícím břitem 

k loţisku. 

2. Nalisovat vnější krouţek válečkového loţiska s válečky lisovacím trnem (vnitřní krouţek 

se přiloţí k víku - je nalisován na předním hřídeli). 

3. Do víčka nalisovat lisovacím trnem těsnící krouţek GUFERO těsnícím břitem ven 

z víčka do hloubky 3mm od vnějšího okraje víčka. 

4. Vloţit těsnění na přední víčko, toto víčko s těsnícím krouţkem přišroubovat na přední 

víko maticemi tak, aby otvor pro maznici směřoval nahoru a zatáhnout maznici do víčka. 

 

 Převáděč s volnoběţkou 

1. Vloţit do přední dráţky v lopatkovém kole převáděče pojistný krouţek a narazit do jedné 

dráţky delší pero. 

2. Namazat otvor lopatkového kola olejem a nalisovat lisovacím nástavcem do lopatkového 

kola opěrnou desku převáděče aţ na pojistný krouţek. 
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3. Nalisovat vnější krouţek volnobéţky označenou plochou " předek " k opěrné desce 

a narazit do dráţek vnějšího krouţku volnobéţky a lopatkového kola převáděče kratší 

péra. 

4. Do lopatkového kola s opěrnou deskou převáděče a s vnějším krouţkem volnobéţky 

vloţit vnitřní krouţek volnobéţky, úplnou klec volnobéţky, válečky a pruţiny a tyto 

namazat olejem. 

5. Vloţit střední krouţek volnobéţky a druhou řadu válečků, pruţin a tyto opět namazat 

olejem. 

6. Vloţit příloţku volnobéţky, nalisovat opěrnou desku volnobéţky a tuto zajistit pojistným 

krouţkem. 

7. Vyzkoušet funkci volnobéţky - vnitřní krouţek volnobéţky se musí volně otáčet 

v jednom směru. Při pohledu zpředu, ve směru hodinových ručiček. 

 

 Hnací buben 

1.  

a) Vyfoukat vzduchem olejové kanálky v hnacím bubnu 

b) Vloţit do dráţek v pístech spojky manţetové těsnění a do dráţek na náboji hnacího bubnu 

vloţit pístní krouţky 

c) Namazat písty a hnací buben olejem a písty s těsněním vloţit do bubnu. První píst zajistit 

proti vypadnutí pomocnou pojistkou anebo jiným vhodným způsobem.  

2.  

a) Nasunout na čepy opěrných talířů pruţiny. Jeden opěrný talíř s pruţinami vloţit na píst 

spojky, na talíř přiloţit pojistný krouţek, smáčknout pod lisem talíř s pruţinami lisovací 

podloţkou, aţ je moţné vloţit do dráţky v náboji hnacího bubnu pojistný krouţek. 

b) Buben otočit a totéţ provést na druhé straně. 

c) Srovnat pruţiny a vloţit takto připravený hnací buben do montáţního přípravku. 

Přesuvná objímka má dva otvory pro pojišťovací čep. Druhý otvor slouţí při opravách k 

natočení objímky do jiné polohy v místech, která ještě nejsou vymačkané od příloţek 

pruţin. 

3.  

a) Vloţit postupně do otvorů v hnacím bubnu pruţiny přesuvné objímky a příloţky pruţiny 

( 3x po 2 ks ) zajistit proti vypadnutí třemi ocelovými sponami 24-002-7241/06 a vloţit 

do otvoru v přesuvné objímce pojišťovací čep. 
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b) Objímku s čepem nasunout na hnací buben aţ na doraz spon, spony sejmout a přesuvnou 

objímku nasunout aţ na doraz hnacího bubnu. 

4.  

a) Namazat šoupátka olejem a vsunout je do těles šoupátek. Těleso šoupátka je označeno 

směrem k přesuvné objímce důlčíkem. 

b) Těleso šoupátek se šoupátky, které se podvléknou pod přesuvnou objímku, 

namontovat na hnací buben. Pojistné plechy šroubů těles šoupátek přihnout. 

c) Namazat přesuvnou objímku olejem, vyzkoušet funkci šoupátek a hnací buben sklopit 

k montáţi lamel. 

5.  

a) Vloţit do hnacího bubnu střídavě lamely (první přijde ocelová) 

b) Na lamely vloţit dvě měrky 24-004-7241/05-25, které určují vůli lamel mezi opěrným 

kotoučem. 

c) Opěrný kotouč, označený polohou "ven" našroubovat a zatáhnout do vymezené polohy 

a zajistit zajištovacím kamenem a šroubem. Šroub zajistit přihnutím pojistného plechu. 

6.  

Sejmout hnací buben z přípravku, otočit a vloţit druhou stranou do přípravku. 

7.  

Provést operace dle bodu 5 na druhé straně hnacího bubnu. 

8.  

Vyjmout hnací buben z přípravku. 

 Montáţ tlakového ventilu 

1. namazat olejem těleso tlakového ventilu a pouzdro. Pouzdro nalisovat v přípravku do 

tělesa (jde lehce), ale musí být dodrţena kolmost. Těleso s pouzdrem po nalisování 

dokonale vyprat unisolventu a vyfoukat tlakovým vzduchem. 

2.  

a) Vyzkoušet funkci šoupátka tlakového ventilu namazaného olejem (musí chodit volně, 

nejlépe vlastní vahou vypadnout) 

b) Upnout těleso s pouzdrem do svěráku, vloţit na těleso těsnění a plech tlakového ventilu. 

c) Pouzdro zajistit pojistným šroubem a uvolnit těleso ze svěráku. 

d) Narazit do pouzdra záslepku vhodným trnem a tuto zajistit SEGER pojistkou. Upnout 

těleso tlakového ventilu do svěráku, příslušné šoupátko namazat olejem a toto vloţit do 

pouzdra. Vloţit na šoupátko opěru šoupátka a do tělesa rozpěrnou trubku. Do pouzdra 

pruţiny našroubovat seřizovači šroub a vloţit pruţinu tlakového ventilu do pouzdra. 
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e) Pouzdro pruţiny se šroubem a pruţinou zašroubovat do tělesa tlakového ventilu, lehce 

dotáhnout a zajistit dvěma důlčíky. Do otvoru na pouzdru pruţiny vloţit pojistku 

seřizovacího šroubu a uvolnit tlakový ventil ze svěráku. 

f) Po namontování tlakového ventilu na převodovku se provede seřízení.  

 

 Blokovací ventil s elektromagnetem 

1. Namazat olejem těleso šoupátka blokovacího ventilu, pouzdro lehce nalisovat do tělesa 

lisovacím trnem a těleso s pouzdrem dokonale umýt v unisolventu a vyfoukat tlakovým 

vzduchem. 

2.  

a) Vyzkoušet funkci šoupátka namazaného olejem v pouzdru - musí se volně pohybovat, 

nejlépe vlastní vahou vypadnout.  

b) Namazat vedení tlačítka olejem a narazit je do tělesa šoupátka. 

c) Namazat tlačítko elektromagnetů olejem a vloţit je do elektromagnetů. 

d) Vloţit na těleso těsnění, elektromagnet vloţit na těleso tak, aby vývod pro kabel směřoval 

dozadu ve směru jízdy. 

 

Pohled na elektromagnety a vývody kabelů obrázek. 33 

1. Elektromagnet prvého převodového stupně 

2. Elektromagnet druhého převodového stupně 

3. Elektromagnet blokovacího ventilu 

4. Mikrospínač druhého převodového stupně 

5. Mikrospínač blokovacího ventilu 

 

 Komora přepínače s elektromagnety 

1. Upnout komoru přepínače do svěráku, navléknout těsnění na vedení tlačítek a vedení 

s těsněním vloţit do komory přepínače s ohledem na otvory pro upevňovací šrouby 

elektromagnetů. 

2. Vymezit vůli mezi vedením tlačítek a elektromagnetů vloţením seřizovacích podloţek 

do elektromagnetů tak, aby elektromagnety byly s vedením tlačítek bez vůle. 

3. Namazat olejem tlačítka magnetů a tyto vloţit do vedení tlačítek. Nasunout na tlačítka 

magnetů rozpěrné krouţky a pruţiny s elektromagnety namontovat na komoru 

přepínače. Komoru vyjmout ze svěráku. 
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 Čerpadlo měniče s víkem měniče 

1. Navléknout na náboj čerpadla těsnící krouţek a náboj čerpadla s těsnícím krouţkem 

přišroubovat na lopatkové kolo čerpadla. 

2. Přišroubovat do víka unášecí prstenec. 

3. Vloţit do dláţky na dvouřadém loţisku pojistný krouţek. Namazat uloţení loţiska ve 

víku olejem a loţisko s krouţkem nalisovat lisovacím trnem do víka měniče, nebo narazit 

pomocí naráţeče. Víko otočit, namazat olejem unášeč lamel a tento nalisovat do loţiska 

lisovacím trnem. 

4.  

a) Vloţit vnější a vnitřní lamely, při skládání namazat olejem. 

b) Vloţit do dráţky pístu blokovací spojky pístní krouţek, víko měniče v místě pístního 

krouţku a pístní krouţek namazat olejem. Píst s krouţkem namontovat do víka měniče. 

c) Namontovat dorazy pístu a překontrolovat, zda lamely nejsou pevně sevřeny pístem 

blokovací spojky. Mezi pístem blokovací spojky a dorazy musí být vůle 0,8 + 1,5mm. 

 

POZOR! V případě výměny některého dílu, tj. čerpadla, víka, aj., je nutno provést dynamické 

vyváţení celé této skupiny. Maximální nevyváţená hmota, která je přípustná smí činit 80g/cm. 

Vyváţení lze docílit pootočením víka měniče, ubroušením vzdušných lopatek vně čerpadla 

měniče, nebo montáţí vyvaţovačích destiček na lopatkové kolo čerpadla i víka měniče. 

Vzájemnou polohu vyváţených dílů je nutno poznačit např. záseky, důlčíky, barvou. 

5.  

a) Vloţit do komory převodovky kolo I° s vnitřním krouţkem loţiska, středící unášeč 

s přesuvnou objímkou a kolo zpětného chodu na hnaném hřídeli s rozpěrným krouţkem 

a loţisky. Díly při vkládání nutno mazat olejem. 

b) Namazat olejem hnaný hřídel s unášečem lamel v místech vnitřního a vnějšího krouţku 

válečkových loţisek. 

c) Nalisovat na hnaný hřídel vhodným přípravkem vnitřní krouţek válečkového loţiska. 

d) Do hřídele nalisovat vnější krouţek válečkového loţiska s válečky lisovacím nástavcem 

Vnější krouţek s válečky zajistit pojistkou SEGER. 

e) Vloţit hnaný hřídel do kol v komoře převodovky, otočit komoru a nasunout na hnaný 

hřídel vymezovací podloţky. Hnaný hřídel v komoře zajistit vypodloţením proti 

vypadnutí. 

f) Vloţit do dráţky kuličkového loţiska pojistný krouţek a loţisko s krouţkem narazit na 

hnaný hřídel a namontovat hnací kolo rychloměru. 
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6.  

Namazat uloţení pro těsnící krouţky GUFERO v zadním víku olejem a těsnící krouţky do 

zadního víka nalisovat lisovacím trnem. Prostor mezi břity vyplnit mazacím tukem. 

7.  

Na komoru převodovky přiloţit těsnění zadního víka a proměřit hloubku uloţení 

kuličkového loţiska v zadním víku a vyčnívající část kuličkového loţiska v zadním dílu 

převodovky. Rozdíl měr doplnit vyrovnávacími příloţkami, loţisko musí být bez vůle. 

Zadní víko namontovat na komoru převodovky. 

8.  

Namazat olejem náboj s přírubou v místech těsnících krouţků GUFERO a tento nasunout 

na dráţkový profil hnaného hřídele, do náboje vloţit gumový těsnící krouţek, přítlačný 

krouţek a pojistný plech. Šrouby utáhnout a zajistit přihnutím pojistného plechu. 

9.  

Sejmout zadní díl komory převodovky ze stolu. Takto připravenou skupinu je moţno 

montovat na přední díl komory převodovky s čerpadly. 

 

 Přední díl komory převodovky s čerpadly 

1. Montáţ předního dílu provádíme na pracovním stole 

a) namazat olejem pouzdro výstupního ventilu a vloţit do pouzdra šoupátko výstupního 

ventilu, vyzkoušet funkci šoupátka, musí se pohybovat volně - nejlépe kdyţ vlastní vahou 

vypadne 

b) vloţit pruţinu a zatáhnout šroub a pruţnou podloţkou pro seřizovači matici do předního 

dílu 

c) našroubovat do seřizovače matice seřizovací šroub, matici se šroubem vloţit do 

výstupního kanálu a zajistit pojistným krouţkem 

d) vloţit opěru, narazit kolík a opěru zajistit pojistným krouţkem 

e) našroubovat zátku s těsnícím krouţkem 

f) do olejového kanálu na pravé straně k měření tlaku oleje na výstupu z měniče zatáhnout 

zátku s těsnícím krouţkem 

2.  

a) Vloţit do dráţky na kuličkovém loţisku hnacího hřídele pojistný krouţek loţiska 

a namazat hnací hřídel v místech loţiska olejem 

b) loţisko s pojistným krouţkem nalisovat na hnací hřídel 
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c) namazat uloţení v předním díle komory převodovky olejem a hnací hřídel s loţiskem 

narazit do předního dílu komory převodovky, pojistný krouţek natočit tak, aby chybějící 

část v pojistném krouţku byla proti tlakovému ventilu a loţisko zajistit upevněním 

příloţek k přednímu dílu komory převodovky. 

3. Nalisovat sedla zpětných ventilů, v případě potřeby nalepit. Sedla se lepí dle 

následujícího postupu: 

I. dva otvory  21,5H7 se odmastí 

II. otvory se natřou aktivátorem (modrý roztok) a tento se nechá zaschnout 

III. sedla se odmastí 

IV. na vnější povrch sedel se nanesou 2 kapky tmelu LOCTITE AA 

V. sedla se zalisují do otvorů 

VI. vytvrzení tmele trvá asi 4 hodiny, teprve potom je moţné provádět montáţ a tmel můţe 

přijít do styku s olejem. 

 

Tento postup se provádí pouze při výměně ventilových sedel, vloţit do otvoru na sedlo pod 

tlakový ventil zpětný ventil a pruţinu lehce narazit vedení. Vloţit na přední díl těsnění 

a tlakový ventil upevnit na přední díl převodovky. 

4.  

a) vloţit do dráţky pro pojistný krouţek blokovacího ventilu pojistný krouţek 

b) vloţit do otvoru blokovací ventil, zpětný ventil a pruţinu 

c) narazit lehce vedení aţ na pojistný krouţek 

d) na přední díl vloţit těsnění a blokovací ventil upevnit na přední díl komory převodovky. 

5.  

Otočit přední díl komory převodovky a vloţit do dráţek na hnacím hřídeli pístní 

krouţky. 

6.  

a) nalisovat lisovacím trnem do nosiče převáděče rozváděcí vloţku tak, aby otvory pro 

pojistný kolík se překrývaly a narazit pojistný kolík a zajistit zátkou. 

b) Namazat olejem těleso předního čerpadla a nalisovat do tělesa loţisko lisovacím trnem 

24-010-7126/02-16 nebo jiným vhodným nástrojem. 

c) Namazat víčko předního čerpadla olejem, do víčka postupně nalisovat těsnící krouţky 

GUFERO lisovacím trnem tak, aby mezi vnitřním krouţkem a čelem dosedací plochy 

válečkového loţiska ve víku byla vůle asi 1mm, prostor mezi krouţky vyplnit tukem. 

d) Vloţit na těleso těsnění, které se podmaţe z obou stran tmelem a víčko upevnit na těleso 
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e) Namazat olejem těleso, vnější i vnitřní kolo předního čerpadla a kolo vloţit do tělesa 

(poloha ozubců vnitřního kola čerpadla musí být u rozváděcí desky) 

f) Vloţit do tělesa rozváděcí desku a tuto upevnit šroubem, překontrolovat otáčení kol 

pomocí náboje čerpadla měniče 

g) Vloţit na přední díl komory převodovky těsnění nosiče převáděče, namazat vloţku 

v nosiči převáděče olejem a namontovat připravený nosič převáděče s vloţkou 

h) Na nosič převáděče navléknout těsnící krouţek 190x3 mm a namontovat připravené 

přední čerpadlo na přední díl komory převodovky, matice utáhnout překontrolovat 

protáčení čerpadla. 

7.  

a) vloţit do dráţky na čepu hnaného kola zadního čerpadla těsnící krouţek, čep namazat 

olejem a s těsnícím krouţkem nalisovat do víka zadního čerpadla 

b) namazat kola čerpadla olejem a vloţit do komory 

c) zadní čerpadlo smontovat, narazit kolík a překontrolovat protáčení kol 

d) čerpadlo upevnit na přední díl komory převodovky a matice utáhnout 

e) na víko zadního čerpadla upevnit víčko včetně těsnění, toto podmazat a šrouby utáhnout 

f) překontrolovat funkci zadního čerpadla a sejmout přední díl ze stolu 

 

 Montáţ předního a zadního dílu převodovky 

Pro pohodlnější montáţ je převodovka poloţena na pracovní stůl s otvorem pro hnací hřídel 

1. sejmout ze skupiny předlohového hřídele vnější krouţek válečkového loţiska s válečky, 

namazat uloţení v předním dílu komory převodovky olejem a vnější krouţek s válečky 

narazit trnem do předního dílu 

2. vloţit na čep kola zadního čerpadla spojku čerpadla, tuto ustředit a vloţit do loţiska 

a spojky čerpadla předlohový hřídel s kolem 

3.  

a) namazat olejem hnací hřídel v místech vnitřního krouţku loţiska, krouţek nasunout na 

hnací hřídel dráţkou pro pero - proti dráţce pro pero s kolíkem na hnacím hřídeli a vloţit 

do dráţky hnacího hřídele na kolík péro 

b) nasunout na vnitřní krouţek loţiska rozpěrné krouţky, jehlová loţiska, ozubené kolo 

hnacího hřídele s unášečem a rozpěrný krouţek, všechny kluzné části namazat olejem 

c) POZOR! Zachovat pořadí loţisek, širší dopředu - uţší dozadu. 

d) srovnat a vystředit lamely v hnacím bubnu, nejlépe pomocí kola s unášečem lamel, 

lamely zajistit proti posunutí pomocnými ocelovými klíny a hnací buben otočit 
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e) namazat hnací hřídel a náboj bubnu olejem a nasadit hnací buben na hnací hřídel 

s ohledem na ozubené kolo hnacího hřídele s unášečem a hnací buben nasadit na hnací 

hřídel 

f) pomocné klíny zajišťující lamely vyjmout 

4.  

a) vloţit na hnací hřídel pojistnou podloţku a našroubovat matici 

b) zajistit hnací hřídel proti otáčení a matici utáhnout speciálním klíčem a zajistit přihnutím 

pojistky 

5. Narazit na hnací hřídel vnitřní krouţek válečkového loţiska a zajistit pojistným 

krouţkem, zatáhnout do hnacího hřídele zátku. 

a) namazat dráţkový profil na předlohovém hřídeli olejem a postupně narazit na předlohový 

hřídel ozubené kol I°a zpětného chodu 

b) narazit do předního dílu komory převodovky s čerpadly centrační kolíky, ofoukat 

dosedací plochy stlačeným vzduchem a vloţit na přední díl komory převodovky těsnění 

6.  

a) srovnat lamely v hnacím bubnu 

b) nasadit zadní díl komory převodovky na přední díl s ohledem na srovnané lamely 

v hnacím bubnu 

c) zadní díl upevnit k přednímu dílu maticemi, zašroubovat všechny matice mimo matic 

montovaných z přední strany komory převodovky slouţících současně k upevnění přírub 

sacích trubek vrchní poloviny čističe oleje 

7.  

a) vloţit do dráţky kuličkového loţiska předlohového hřídele pojistný krouţek 

b) namazat předlohový hřídel v místech loţiska a otvor ve skříni olejem a loţisko 

s pojistným krouţkem narazit na předlohový hřídel 

c) otočit komoru o 90°, našroubovat a utáhnout matice k upevnění komory z přední strany 

d) otočit komoru převodovky do původní polohy a namontovat misku regulátoru 

e) zajistit hnaný hřídel proti otáčení, šroub misky regulátoru utáhnout a zajistit přihnutím 

pojistné podloţky, překontrolovat lícování a pootáčení kol 

8.  

a) vloţit do misky regulátoru kuličky a na vedení regulátoru pojistný krouţek 

b) namazat olejem otvor v upevňovacím šroubu misky regulátoru, vedení regulátoru 

s pojistným krouţkem vloţit do otvoru v upevňovacím šroubu a zajistit pojistným 

krouţkem 
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c) vloţit na zadní díl komory převodovky těsnění komory odstředivého regulátoru 

d) proměřit hloubku uloţení kuličkového loţiska v komoře odstředivého regulátoru 

a vyčnívající část kuličkového loţiska v zadním díle komory převodovky, rozdíl měr 

doplnit vyrovnávacími podloţkami vloţenými na kuličkové loţisko předlohového 

hřídele, aby bylo bez vůle 

e) komoru s mechanismem odstředivého regulátoru namontovat na zadní díl komory 

převodovky s ohledem na zasunutí páky regulátoru do osy regulátoru 

f) po utaţení matic komory regulátoru překontrolovat protáčení předlohového hřídele 

9.  

a) namazat palec přesuvné vidlice olejem a vloţit do otvoru řadící vidlici, nasunout na palec 

podloţku a tento zajistit pojistným krouţkem 

b) vloţit na zadní díl komory převodovky těsnění 

c) namazat konzolu olejem v místech náboje řadící vidlice, vloţit řadící vidlici s palcem 

přesuvné objímky do komory převodovky a do přesuvné objímky na hnacím bubnu, 

současně je nutné nasunout do náboje vidlice konzolu 

d) konzolu upevnit k zadnímu dílu komory převodovky maticemi 

e) nasunout na konzolu podloţku a našroubovat matice, tyto utáhnout tak, aby se vidlice na 

konzole volně pohybovala 

10.  

a) vloţit těsnění komory přepínače na zadní díl komory převodovky a upevnit na zadní díl 

komory přepínač s elektromagnety 

b) našroubovat na dva regulační šrouby po jedné matici a šrouby s maticemi zašroubovat do 

páky přesuvné objímky 

c) namazat palec přesuvné objímky olejem, na palec nasunout kámen a palec s kamenem 

vsunout do páky přesuvné objímky. Zajistit palec pojistným krouţkem a vyzkoušet 

v páce jeho funkci - zda se volně pohybuje 

d) namazat osu páky přesuvné objímky na zadním dílu převodovky olejem a páku přesuvné 

objímky se šrouby a palcem nasunout na osu do vidlice přesuvné objímky a do přesuvné 

objímky na hnacím bubnu 

e) páku přesuvné objímky zajistit na ose pojistným krouţkem a vyzkoušet funkci řadící 

vidlice 

f) vloţit na komoru přepínače těsnění a namontovat víčko komory 

11.  

a) nasunout na sací trubky na horní polovině čističe příruby a těsnící krouţky 
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b) vrchní polovinu čističe upevnit ke komoře převodovky 

c) spodní polovinu čističe s vloţkami upevnit k horní polovině a matici zajistit přihnutím 

podloţky 

12.  

a) vloţit těsnění spodního víka na zadní díl komory převodovky, spodní víko upevnit 

maticemi na zadní díl komory převodovky a zatáhnout do spodního víka zátku s těsnícím 

krouţkem. 

b) vloţit do dráţky na víku spodního víka těsnící krouţek a víko upevnit na spodní díl 

13.  

a) vloţit na zadní díl komory převodovky těsnění horního víka a horní víko namontovat na 

zadní díl, matice k upevnění příchytek svazků kabelů nemontovat. 

b) namazat olejem řadící šoupátko, vsunout jej do pouzdra řadícího šoupátka v horním víku, 

vidlici páky regulátoru zasunout do uloţení páky regulátoru, vidlici zajistit pojistným 

krouţkem. 

c) předběţně se provede seřízení řadících rychlostí podle tohoto postupu: Úplná páka silové 

regulace se nastaví na doraz maximálních řadících rychlostí, vodící pouzdro se na tyčce 

řadícího šoupátka seřídí tak, aby od konce řadící tyčky k přednímu čelu páky regulátoru 

byla vzdálenost 20mm, tato poloha se zajistí pojišťovací maticí, zadní regulační doraz se 

dotáhne tak, aby vůle mezi čepem páky regulátoru a vodícím pouzdrem byla 1mm. Také 

tato poloha se zajistí regulační maticí. 

d) vloţit těsnění víčka na komoru regulátoru, víčko komory namontovat, ale matice 

neutahovat 

14. Našroubovat do zadního dílu komory převodovky měřič oleje s těsnícím krouţkem, 

odvzdušňovací zátku s těsnícím krouţkem a zátku s těsnícím krouţkem pro uzavření 

otvoru pro seřizovači šroub tlakového ventilu. 

15.  

a) protáhnout svazek kabelů otvorem pro letecko-kolíkový spoj v zadním dílu převodovky 

b) letecko-kolíkový spoj upevnit na komoru převodovky, kabely rozvést, zapojit a svazek 

kabelů upevnit příchytkami k hornímu víku komory převodovky - dle schématu. 

16.  

a) otočit převodovku pro montáţ čerpadla 

b) upevnit na přední díl komory převodovky kryt chlazení měniče 

17.  
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a) namazat olejem náboj čerpadla na lopatkovém kole čerpadla měniče, lopatkové kolo 

s nábojem nasunout na nosič převáděče a do vnitřního kola předního čerpadla, je nutno 

dát pozor na těsnící krouţky GUFERO a ozubce předního čerpadla 

b) překontrolovat přetáčení předního čerpadla 

18. Nasunout na dráţkový profil převáděče převáděč s volnoběţkou a převáděč zajistit seger 

pojistkou. 

19. Vloţit do dráţky na hřídeli půlky děleného krouţku a tyto zajistit pojistným krouţkem. 

20.  

a) nasunout vymezovací podloţku 1mm (po změření určeným přípravkem) na přední čelo 

děleného krouţku 

b) vloţit do dráţky na lopatkovém kole turbíny pístní krouţek a lopatkové kolo s pístním 

krouţkem nasunout na hnací hřídel 

c) namazat pístní krouţek olejem, navléknout na víko měniče těsnící krouţek a víko měniče 

namontovat podle označené polohy po vyvaţování 

d) nasunout na hnací hřídel těsnící a přítlačnou podloţku, našroubovat matici a tuto 

utáhnout s ohledem na otvor pro závlačku, matici zajistit závlačkou. 

 

21.  

a) navléknout na přírubu těsnící krouţek a přírubu nasadit na víko měniče 

b) nasadit unášeč měniče a prstenec unášeče, na závrtné šrouby nasadit zdvojené pojistné 

podloţky a našroubovat matice 

c) zajistit měnič proti otáčení a šrouby řádně dotáhnout, potom zajistit přihnutím pojistných 

plechových podloţek 

22. Převodovku sundat z pracovního stolu 
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5  Tribodiagnostika 

Tribotechnická diagnostika je jednou z metod bezdemontáţní technické diagnostiky 

vyuţívající maziva jako média pro získání informací o dějích a mechanických změnách 

v technických systémech, u nichţ jsou maziva aplikovány. Je zaloţena na odběrech maziv ze 

sledovaných mechanizmů a na analýzách a zkouškách těchto vzorků. [16] 

V současnosti jsou kladeny vysoké nároky na prodlouţení dobrého technického stavu 

dopravních prostředků a na zabezpečení vysoké provozní spolehlivosti na zvýšení kvality a 

efektivnosti údrţby. Tribotechnická diagnostika můţe při důsledném uplatňování přinést 

značné úspory. V posledních letech se rozvíjejí fyzikálně-chemické instrumentální kontrolní 

metody pro posuzování průběhu a stupně opotřebení olejů. [7] 

Získané analytické údaje poskytují kromě diagnostické informace i informaci 

prognostickou, tj. dovolují předvídat havarijní situace a předcházet jim. Jako sledovaný 

parametr pouţívá počet a velikost otěrových částic v závislosti na čase – Vanová křivka: 

 

 

Obr. 34. Vanová křivka [4] 

 

I. záběh 

II. oblast normálního opotřebení 

III. oblast zvýšeného opotřebení a včasného zjištění 

IV. oblast poruch 

 

Technická diagnostika umoţňuje včasně upozornit na příznaky vznikající poruchy, ale 

v řadě případů umoţní i lokalizaci místa vzniku mechanické závady. Provádí se měření a 

vyhodnocení takových parametrů jako viskozita, kyselost, bod vzplanutí, obsah nečistot atp. 

Na základě stanovení ţivotnosti maziva je moţné stanovit optimální interval výměny oleje. 
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5.1 Sledování degradace motorového oleje  

Stárnutí (degradace) oleje je v praxi běţným jevem a vzniká v důsledku jeho reakce se 

vzdušným kyslíkem. Při dlouhodobém pouţívání olejů dochází k chemickým změnám 

základového ropného oleje a úbytku nebo rozkladu přísad projevujících se sniţováním aţ 

ztrátou vlastností aditiv motorového oleje. Změny fyzikálních a chemických vlastností oleje, 

k nimţ během provozu dochází, si vynucují sledování jednotlivých parametrů oleje, které 

poskytují relativní přesný obraz o jeho okamţitém stavu a o moţnostech jeho dalšího 

provozování. [7] 

Jsou to aplikace následujících testů: 

                                                         kinematická viskozita a HTHS viskozita  

                                                                 - bod vzplanutí  

                                                                 - obsah vody   

                                                                 - číslo celkové alkality a kyselosti 

                                                                 - Conradsonův karbonizační zbytek 

                                                                 - kapková zkouška 

                                                                 moderní způsob stanovení množství sazí a nečistot 

                                                                 - mnoţství prachových nečistot 

                                                                 - otěrové částice 

 

a) Kinematická viskozita a HTHS viskozita: Viskozita je v obecné rovině rozhodující 

vlastností maziva v oblasti hydrodynamického tření. Kinematická viskozita patří mezi 

základní kvalitativní ukazatele olejů. Během provozu oleje mohou změny viskozity probíhat 

dvěma směry: 

- zvyšováním viskozity 

Je způsobeno meziprodukty oxidační povahy, 

nedokonalým spalováním vznětových motorů  

(zvýšený obsah sazí), vytvářením emulze s vodou. 

- poklesem viskozity 

Sníţení viskozity je způsobeno především tepelnou 

a mechanickou degradací aditiv, vniknutím paliva do 

mazacího systému. 

Pokud je viskozita příliš nízká, dochází k meznímu aţ 

k suchému tření.                                                             Obr.35. Viskozimetr[7]                 
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Měření viskozity se provádí několika druhy viskozimetrů podle ČSN.  

Viskozimetry jsou kapilárního typu a kinematická viskozita zkoušeného vzorku se vypočítá 

podle vztahu: 

                                           .cv         [mm
2
.s

-1
]                                 (1) 

 

(dříve také označována jako cSt – centistokes) 

c – je konstanta viskozimetru (uvedená ve zkušebním listě) 

τ – je arimetrický průměr doby průtoku viskozimetru  

Viskozita oleje nesmí klesnout pod 12,5 mm
2
.s

-1
   

Hlavní součástí viskozimetru je skleněná kapilára, kterou při měření protéká vzorek oleje. 

Měří se čas, za který projde hladina oleje mezi dvěma ryskami, přičemţ viskozimetr je při 

měření ponořen do vyhřívací lázně, kde je udrţována nastavená teplota 40
o
C. 

Kaţdý viskozimetr je kalibrován a má svou vlastní konstantu τ, kterou se nakonec vynásobí 

změřený čas. [4] 

                                                                        

Kromě kinematické viskozity rozlišujeme ještě tzv. dynamickou viskozitu (mPa.s), která 

se pouţívá pro charakterizaci nízkoteplotních vlastností olejů a HTHS viskozity.  

Je měřena při vysoké teplotě (150
o
C) a velkém smykovém spádu (10

6
 s

-1
). 

Měření viskozity HTHS je nastaveno tak, ţe simuluje podmínky velmi rychle se pohybujících 

dílů motoru, se součastně vysokou teplotou motoru. 

Zkouška je zaloţena na odporu kovového válečku velmi rychle rotujícího v oleji, jiný způsob 

pracuje na principu proudění oleje kapilárou pod vysokým tlakem. 

 

Obr.36. Rheometr pro měření HTHS viskozity olejů[7] 
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b) Bod vzplanutí motorového oleje: hodnocení oleje se provádí pro stanovení bodu 

vzplanutí a hoření v otevřeném kelímku podle ČSN 65 6213 a nebo podle normy ČSN 65 

6188 pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku  

 

●Bod vzplanutí: je nejniţší teplota, při které za stanovených podmínek zahříváním 

motorového oleje vzniká nad hladinou oleje tolik hořlavých par, ţe přiblíţením plamínku nad 

hladinou oleje vzplanou a opět zhasnou. 

U motorových olejů se připouští minimální hodnota bodu vzplanutí 180
o
C. 

 

●Bod hoření: je nejniţší teplota, při níţ se zahříváním oleje vyvíjí tolik par, ţe přiblíţením 

plamínku vzplanou a hoří bez přerušení alespoň 5 sekund. 

 

 

Obr. 37. Měření bodu vzplanutí motorového oleje v otevřeném kelímku[15] 

 

I pro tuto zkoušku existuje automatické zařízení, které snímá bod vzplanutí. Nejmodernější 

a nejpřesnější metoda odhalení mnoţství paliva v oleji je plynová chronometrie. Tato metoda 

je velmi náročná jak na obsluhu tak i finančně. 

 

c) Obsah vody v oleji: zjišťování přítomnosti vody se provádí ve dvou etapách: 

    1.) V první etapě se přítomnost vody zjišťuje některou z jednodušších metod např. zahřátí 

malého mnoţství oleje na rozpálené kovové podloţce (180
o
C). Podle praskavého zvuku se 

usuzuje na přítomnost vody. V případě, ţe vzorek neobsahuje ţádné stopy vlhkosti, zůstává 

povrch skvrny zcela stejnorodý bez vzniku jakýchkoliv bublinek.  
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   2.) Druhá metoda je daleko přesnější vyuţívající moderních laboratorních metod. 

Coulometrická metoda slouţí k přesnému zjištění mnoţství vody v oleji. V titrační nádobce se 

průchodem proudu uvolňuje jód, který reaguje s vodou. Jeden mol jódu reaguje s jedním 

molem vody. Při titraci veškeré vody generovaným jódem je indikována koncentrace 

nadbytečného jódu v nádobce.  

Obvykle se připouští v olejových náplních max. 2% vody, ale v hydraulických systémech je 

to aţ max. 0,2% vody. 

 

Přítomnost vody v motorových olejích způsobuje: 

 korozi součástí  

 vypadávání aditivů 

 pěnění oleje 

 tvorbu emulze 

 zvyšování viskozity 

 sníţení oxidační stability oleje 

 tvorbu kalů  

  

Glykol se nejlépe prokazuje pomocí infračervené spektroskopie, kde má velmi specifické 

a prokazatelné dva signály kolem 1040 aţ 1080 cm
-1

.  

Určení mezní přípustné hodnoty obsahu vody v mazacím oleji vychází z všeobecně 

přejímaného názoru, kdy se povoluje max. 0,2% hmotnostního obsahu vody. 

 

d) Číslo alkality a kyselosti: v průběhu provozní degradace olejů vznikají niţší a vyšší 

organické kyseliny. V olejích spalovacích motorů mohou být přítomny i minerální kyseliny 

jako produkty spalování. Volné minerální kyseliny působí korozivně a proto je jejich 

přítomnost neţádoucí. 

      ▪  zvyšují korozivnost oleje jako důsledek vyšší kyselosti   

      ▪ špatná funkce oleje jako důsledek nesprávné viskozity 

 

Číslo kyselosti TAN (Total Acid Number) informuje o nárůstu látek kyselého charakteru, 

které mohou korozivně napadat materiál. Je definováno jako mnoţství KOH v mg. Jeho 

hodnota informuje o nárůstu látek kyselého charakteru vznikajících v důsledku 

termooxidačních reakcích oleje. Kyselé sloţky oleje korozivně napadají citlivé loţiskové 

materiály (bronzové pouzdra kluzných loţisek).  
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Číslo celkové alkality TBN (Total Base Number) je ukazatelem celkové alkality maziva, 

tedy obsahu organických a anorganických látek zásadité povahy (schopnost neutralizovat 

kyselé zplodiny). Číslo celkové alkality (mg KOH.g
-1

) udává mnoţství kyseliny chloristé, 

vyjádřené miligramy hydroxidu draselného, které je třeba k neutralizaci všech zásaditých 

sloţek přítomných v 1 g vzorku oleje. 

U čistého oleje udává velikost alkalické rezervy, u upotřebených olejů stupeň jejich 

vyčerpání a tedy zbytkovou ţivotnost. 

 Limitní hodnoty pro výměnu oleje  TBN by nemělo klesnout pod 50% hodnoty čistého 

oleje. TBN během provozu nesmí být niţší neţ hodnota čísla celkové kyselosti TAN, aby 

nedošlo ke korozivnímu napadení vnitřních částí motoru.     

   

Pro stanovení čísla kyselosti se pouţívá také přibliţná hodnota. Podstatou metody je 

neutralizace kyselých sloţek oleje hydroxidem alkalického kovu. Při zkoušce se smíchají 

stejné objemy oleje a zkušebního roztoku. Oba oleje se smíchají a ponechají 15 minut stát. 

Během této doby se směs rozdělí na dvě vrstvy. Pro výsledek je podstatné zbarvení 

horní vrstvy. Pokud je modrá nebo modrozelená převládá alkalická rezerva. Jestliţe se horní 

vrstva zbarví na zelenou je hodnota mezi TBN a TAN rovna. 

Zbarvení horní vrstvy na ţlutozelenou aţ ţlutou danou mez přesáhlo. 

 

  Obr. 38. Průběh úbytku antioxidantů a tvorby nitritů v oleji při provozu Fabia [15] 

 

Na obrázku (obr.38) je uveden příklad, kde jedna křivka ukazuje na účinnost zbývajících 

antioxidantů, druhá křivka znázorňuje mnoţství nitrátů v oleji získaných vyhodnocením 

infračerveným spektrem. Olej pracoval v motoru Fabia 1,4 16V, který jezdil převáţně 

v městském provozu. Z průběhu křivek je vidět, ţe antioxidanty byly vyčerpány jiţ někde 
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kolem 8 tis. km. Tato změna trendu je vţdy známkou toho, ţe olej je jiţ vyčerpán a potřebuje 

nutně vyměnit.   

 

e) Conradsonův karbonizační zbytek: Dobrým ukazatelem znečistění motorových olejů je 

také stanovení karbonizačního zbytku, který se zjišťuje zahřátím vzorku oleje na teplotu 

500
o
C v inertní atmosféře dusíku. 

U olejů vznětových motorů je nárůst mnoţství karbonizačního zbytku znásoben především 

sazemi popřípadě i jinými nečistotami.  

U olejů ze záţehových motorů způsobují nárůst karbonizačního zbytku hlavně produkty 

oxidační a termické degradace oleje. 

 

Obr.39. Mnoţství nečistot v motorovém oleji[15] 

 

f) Kapková zkouška: Je orientační metoda pro zjištění stupně znečistění oleje. Výsledky 

nejsou jednoznačné, ale výhodou je rychlost a jednoduchost. Provádí se nanesením kapky 

oleje na vypnutý filtrační papír. Sledování tmavosti, rozsahu a struktury vsáklé kapky oleje do 

papíru, je měřítkem znečistění. Je to poměrně jednoduchá zkouška k rychlému získání obrazu 

o kvalitě oleje. Poskytuje informace o velikosti znečistění maziva, o detergentně-disperzních 

vlastnostech a přítomnosti vody. Vlastní zkouška je orientačním testem a v případě 

nevyváţeného výsledku je nutné vzorek podrobit podrobnému rozboru v tribotechnické  

laboratoři. Pomocí tohoto jednoduchého hodnocení je moţné dostat přehled o stavu olejů 

v motorech, stanovit výměnu, nebo zda je moţné dále s olejem bezpečně provozovat. Má to 

značný význam pro zavedení pořádku do mazacích sluţeb, úsporu oleje a ochranu motorů.  

  

Obr.40. Kapkový test a projevy znečistěných motorových olejů[15] 
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1) centrální zóna vně se soustřeďují největší částice,  

charakterizuje znečištění paliva nerozpustnými látkami. 

2) tenčí okrajová zóna představuje nejzadnější vnější 

pásmo velkých karbonových částic. 

3) difuzní zóna charakterizuje detergentně-disperzní 

vlastnosti oleje. 

4) vnější průsvitná olejová zóna určuje velikost         Obr.41 zóny chromatogram[4] 

oxidačních změn, nebo přítomnost oxidačně 

 narušených frakcí paliva. 

 

Dalším způsobem zjištění mnoţství nečistot v oleji je filtrace oleje přes mikroporézní filtr 

s velikostí póru 0,8 mikrometrů. Olej je nutné předem rozpustit v rozpouštědle, aby se sníţila 

jeho viskozita. Stupeň znečistění oleje je moţné vyhodnocovat jako stupeň znečistění 

standardních skvrn. 

 

g) Moderní způsob stanovení mnoţství sazí a nečistot: Pro stanovení celkových nečistot 

v motorových olejích včetně i těch nejmenších částeček sazí se dnes nejčastěji pouţívá 

infračervená spektroskopie. Protoţe saze a další mechanické nečistoty jsou tmavé a 

nepropouštějí světlo, způsobují při měření infračerveného spektra zvýšení (základní linie). 

Toto zvýšení základní linie je tím větší, čím vyšší je obsah sazí a dalších nečistot. Pomocí 

vhodné kalibrace je také moţné z nárůstu intenzity základní linie určit i hmotnostní procenta 

sazí v motorovém oleji. 

 

h) Mnoţství prachových nečistot: Mnoţství prachových nečistot z nasávaného vzduchu se 

běţně zjišťuje analýzou mnoţství křemíku v oleji. Křemík se stanovuje spektrometricky 

současně s otěrovými kovy. 

 

ch) Otěrové částice: Obecně k nečistotám v oleji počítáme všechny cizorodé látky. 

Z hlediska tribotechnické diagnostiky nás nejvíce budou zajímat nečistoty mechanické. 

Jejich škodlivost z hlediska ţivotnosti motorů je evidentní, nečistoty porušují souvislost 

mazacího filmu, zanášejí olejové filtry a vytvářejí na pohyblivých místech motoru abrazivní 

opotřebení. 
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Nečistoty vnikají do mazacího systému: 

  při výrobě a montáţi 

  při výměně náplně motorového oleje 

  při provozu následkem otěru součástí 

  při údrţbě, opravě motoru. 

 

 U motorových olejů je třeba pro účely tribotechnické diagnostiky zjistit nejen obsah nečistot 

v oleji ale také i sloţení a velikost částic. Vyhodnocení vzorků nečistot usnadní odhalení 

stavu motoru, motorového oleje a také místo opotřebení motoru. 

 

Zjišťování mnoţství a druhu kovového otěru v oleji byla vyvinuta řada metod. 

Odpovídají vţdy určitému mnoţství prováděných rozborů olejů a nárokům na přesnost 

zjištění vlastností otěrových kovů. [7] [15] 

 

Metody pro stanovení koncentrace otěrových kovů: 

 Atomová spektrofotometrie 

 Atomová emisní spektrofotometrie 

 Atomová absorpční spektrofotometrie 

 

Metody pro hodnocení morfologie a distribučního rozdělení částic kovů: 

 Částicová analýza – ferrografie 

 

5.2 Tribodiagnostika opotřebení strojních součástí 

 Skupina metod pro stanovení koncentrace otěrových kovů obsahuje také analytické 

postupy, které umoţňují stanovit celkovou koncentraci jednotlivých kovů obsaţených ve 

vzorku oleje. Všechny vycházejí z jednoduché skutečnosti, ţe olej odráţí technický stav 

zařízení a podmínky provozu. Opotřebením uvolněné částice kovů nebo jejich sloučeniny jsou 

vyplavovány z třecích míst a cirkulují v mazací soustavě. Problematika objektivního určení 

technického stavu sledovaného objektu se přivádí na zjištění koncentrace otěrových kovů ve 

vzorcích olejů. 
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a) Atomová spektrofotometrie: Spektrofotometrie je analytická metoda zajišťující 

kvalitativní popř. i kvantitativní sloţení zkoumaného vzorku rozborem spektra.  

Rozlišujeme spektrofotometrii emisní a absorpční (nebo někde pojmenována fluorescenční). 

V atomové spektrofotometrii dodá atomu (tepelnou, chemickou, elektromagnetickou) energii, 

která se konvertuje různými atomickými procesy na energii světelnou. 

Výhodou metody je, ţe jedno měření určí kvalitativní i kvantitativní analýzu vzorků. 

Nevýhodou je sloţitější a draţší technika. 

 

b) Atomová emisní spektrofotometrie: Atomová emisní spektrofotometrie (AES) zkoumá 

záření, které vysílají vzbuzené (excitované) atomy nebo molekuly. Úkolem emisní spektrální 

analýzy je určit kvalitativní a kvantitativní sloţení vzorku ze spektra tohoto vzorku. Spektrem 

rozumíme uspořádaný soubor frekvencí (vlnových délek) záření, které vzorek v konkrétním 

zdroji vysílá. 

 

c) Atomová absorpční spektrofotometrie: Atomová absorpční spektrofotometrie (AAS) 

vychází ze všeobecně formulovaného zákona Kirchhoffem (1860), ţe kaţdý prvek je schopen 

absorbovat světlo téţe vlnové délky, které emituje. Měří se zeslabení paprsku při průchodu 

analytickým prostředím. 

 

d) Částicová analýza – ferrografie: Společným nedostatkem předcházejících metod je pouhá 

kvalifikace opotřebení, neschopnost rozlišit tvar částice, jejich původ a lokalizaci.   

 

Podstata ferrografie: Je to diagnostická metoda spočívající v separaci magnetických 

a paramagnetických otěrových částic ze vzorku oleje na skleněné transportní podloţce nebo 

v precipitační trubici, které jsou umístěné v silném magnetickém poli. 

Výhodou je, ţe umoţňuje detailní hodnocení morfologie částic, druhu, povrchu atd. pomocí 

speciálních mikroskopů – feroskopů. 

 

Přednosti metody: 

 lze určit druh a reţim opotřebení 

 lze lokalizovat opotřebení 

 lze určit trend opotřebení a preventivní opatření 

 lze určit intenzitu opotřebení oleje 
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Obr.42. Funkční schéma ferografu[4] 

 

Popis zkoušky: zředěný vzorek oleje vytéká z nádobky (1), přes dávkovací zařízení (2), na 

nakloněnou skleněnou desku (3), pod níţ jsou umístěny pólové nástavce (5), silného magnetu 

(6), částice obsaţené v oleji vytvářejí stopu (4). [4] 

 

Na začátku se vlivem vzájemného působení unášecích sil kapaliny a magnetických sil zachytí 

částice > 15 μm, pak postupně ulpí částice menší a menší aţ 2 μm. Díky magnetickému poli 

jsou částice uspořádány do řetízků. Moderní mikroskopy umoţňují něco více neţ jen 

sledování tvaru částic. Ale pomocí speciálního nasvícení, pomocí barevných průchodových 

a odrazových světel nebo pouţitím polarizovaného či ultrafialového světla je moţné 

odhadnout materiál částic – např. ţelezo, barevné kovy, prachové částice, částice polymeru. 

 

Tab. 11. Otěrové kovy v motorovém oleji[7] 

Částice: protoţe existuje několik typů namáhání třecích dílů, existuje i několik mechanizmů 

opotřebení (únavové opotřebení, piting, abrazivní opotřebení atd.).  

Částice vzniklé odlišným mechanickým opotřebením mají různý tvar a charakteristiku 

povrchu. Velikost částice z normálního opotřebení se pohybuje v řádu několika mikrometrů. 
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Čím jsou ale částice větší (desítky aţ více jak sto mikrometrů) a čím je jejich četnost vyšší, 

tím je opotřebení motoru větší.     

 

Na obrázku je uveden příklad velmi malých částic 

normálního opotřebení. Díky magnetickému poli jsou 

částice uspořádány do řetízků. 

 

 

 

Obr.43.částice malého opotřebení [15] 

 

Na dalším obrázku je vidět velká částice, která vzniká 

jiţ při velmi silném tření. 

 

 

 

Obr.44.částice opotřebení při silném tření[15] 

 

 

Na posledním obrázku je vidět částice která vznikla při 

zadírání motoru. Tyto částice jsou velmi podobné 

šponám, které vznikají při řezání kovů soustruţením. 

Jejich výskyt v oleji znamená okamţité zastavení 

a demontáţ motoru.  

Obr.45.částice vzniklá při zadírání motoru [15] 

 

Pro zjištění původu částic z barevných kovů se vyuţívá monochromické osvětlení. 

Aerogram je zespoda osvětlen odráţeným světlem přes červený filtr, tím dochází 

k barevnému rozlišení charakteristických částic. 

Částice, které světlo odráţejí (kovy), se jeví jako červené, částice průhledné, které světlo 

propouštějí, se jeví jako zelené. 

Částice, které světlo nepropouští ani neodráţí, jsou černé, a ty, co zeslabují světlo, se jeví jako 

zelené. 
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6  Návrh systému údrţby vznětových motorů ţelezničních 

kolejových vozidel s vyuţitím tribotechnické diagnostiky 

 

 

  Na údrţbu ţelezničních kolejových vozidel jsou vynakládány velké finanční prostředky. 

  Vyuţitím metod tribotechnické diagnostiky lze sníţit náklady, např.: 

 Můţeme prodlouţit interval výměny náplně mot. oleje podle skutečné degradace oleje.  

 Rozborem otěrových částic z motorového oleje lze diagnostikovat nadměrné 

opotřebení motoru a celkový stav motoru. 

 Sledováním výsledků rozborů olejů získáme přesvědčující informaci o kvalitě 

pouţívaného oleje ve vztahu k ceně oleje. 

 

6.1  Součastný systém údrţby  

Systém údrţby je plánován dle pevně stanovených intervalů na základě předpisu pro 

organizaci údrţby ČD V25. 

 

HKV motorové trakce: 

Řada HKV M 0 M M M V M VY M H M G 

700, 701, 702, 703, 705 
710, 715, 725, 726 

0,4 
0,6 

4 
6 

75  150 - - - 

801, 802, 820 0,4 
0,8 

4 
6 

90 - - - 270 10 ÷ 16 let 
provozu 

830, 831, 850, 851, 
852, 853, 860 

0,5 
0,8 

6 
8 

120  240  

809, 810 0,9 
1,2 

8 
10 

90  
240 

 
480 

12 ÷ 16 let 
provozu 

811, 842, 843 0,9 
1,2 

9 
12 

120    

704, 708, 714, 718, 720, 
721, 730, 731, 735, 742, 
743, 770, 771 

0,8 
1,2 

10 
16 

160 
 

300 600 
 

 
- - - 

751, 752, 753, 781 0,8 
1,2 

12 
16 

160 
 

320 680  
- - - 

749, 750, 754 0,8 
1,2 

16 
20 

200 
 

400 800 
 

 

798, 799 14 dní 
provozu 

3 měsíce 
provozu 

2 roky 
provozu 

4 roky 
provozu 

8 let 
provozu 

12 ÷ 16 let 
provozu 

Tab. 12. Normy km proběhů v tis.km  pro přístavbu ŢKV do provozního ošetření, periodických 

prohlídek a periodických oprav [2] 
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Označení a pojmenování prohlídek a oprav je uvedeno v tabulce č. 1 

O   –   Provozní ošetření 

M   –  Periodická prohlídka malá 

V    –  Periodická prohlídka velká 

VY –  Periodická oprava vyvazovací 

H    –  Periodická oprava hlavní 

G    –  Periodická oprava generální 

 

6.2 Systém údrţby s vyuţitím tribotechnické diagnostiky 

Výhodou tribotechnické diagnostiky je průběţné sledování motorového oleje a pomocí 

výsledků lze předvídat minimální ţivotnost motorového oleje, průnik chladící kapaliny, vyšší 

obsah paliva v oleji nebo zvýšené mnoţství otěrových částic. Rozborem otěrových částic 

z motorového oleje diagnostikovat nadměrné opotřebení motoru a celkový stav motoru. 

 

 Opotřebení motoru: Ţivotnost velkoobjemových vznětových motorů je téměř 1 mil.km. 

Provozem dochází k postupnému opotřebení částí motoru, které se také projeví zvýšenou 

spotřebou motorového oleje. Rozborem otěrových částí motoru, jejich mnoţstvím a sloţením, 

lze zjistit míru opotřebení motoru.  

 

Rozbor otěrových částic v oleji je zkouška velmi drahá a časově náročnější a proto je 

výhodnější provádět zkoušku jen při konkrétních případech: 

      ▪ při záběhu (prvních 120 tis.km.) 

      ▪ při podezření na větší opotřebení motoru projevující se např. zvýšenou spotřebou 

motorového oleje 

 

Mnoţství dolitého oleje: Při pouţití moderních motorových olejů se sníţenou viskozitou je 

vyšší spotřeba motorového oleje. Náplň ve vozidle je neustále doplňována čerstvým novým 

olejem, a tím i přísadami (detergenty a disperzanty), které byly uţ částečně spotřebovány. 

Rozborem oleje se můţe prokázat dostatečná kvalita oleje a můţe se částečně prodlouţit 

interval výměny.  
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6.3 Intervaly výměn motorového oleje 

 

Podle typu motoru a jeho výkonu a kvality oleje jsou uvedeny intervaly výměn oleje 

v lokokilometrech nebo motohodinách. 

První výměnu motorového oleje je třeba provést po 5 000 km.  

 

Tab.13 Intervaly výměn olejů[13] 

 

Konkrétní náplň prohlídky "MM" bude závislá na druhu pouţívaného motorového oleje a je 

třeba poţadované intervaly servisní osy efektivně skloubit s intervaly výměn motorového 

oleje. Tyto opravy a prohlídky se během ţivotnosti motoru pravidelně opakují a jejich 

interval je vázán na proběh kilometrů ("dráţních kilometrů"), např. pro motor Tedom TD 242 

platí:  

"MO" 2 000 km 

"MM" 20 000 km 

 

Tab.14 Kontroly a výměny provozních kapalin[13] 

 

6.4 Analýza maziv zaloţená na kombinaci několika metod 

 

Analýza maziv, zaloţená na kombinaci několika metod, vytváří předpoklady pro získání 

komplexních informací o průběhu provozního opotřebení jak olejů, tak jimi mazaných 

mechanizmů. Optimalizací hospodaření s mazivy a správnou aplikací tribodiagnostických 

postupů při provozu dopravních prostředků lze dosáhnout sníţení nejen provozních nákladů, 

ale i negativních účinků ţelezniční dopravy na ţivotní prostředí. 

 

Způsob provedení: v závislosti na intervaly servisní osy periodických prohlídek dle 

konkrétní řady vozidla a v závislosti na tabulku č. 12 provádět tribodiagnostické analýzy. 
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 Při periodické prohlídce malé “MM“ zaškolený pracovník provede kapkovou 

zkoušku jako orientační rychlometodu pro ověření (dle etalonů, Obr.40.) změn 

v motorovém oleji, např. průnik vody, nebo paliva do oleje.  V případě nevyváţeného 

výsledku je nutné vzorek podrobit podrobnému rozboru v tribotechnické  laboratoři. 

 

 Při periodické prohlídce velké “MV“ se provedou z motorového oleje rozbory 

otěrových částic v kombinaci metod ferografie + spektrofotometrie, a diagnostikovat 

tak nadměrné opotřebení motoru a celkový stav motoru, dle výsledků predikovat 

zbytkovou ţivotnost a tím prodlouţit nebo zkrátit interval do opravy. Tato zkouška se 

provádí v laboratoři s potřebným vybavením.   

 

6.5 Odebírání vzorků motorového oleje 

 

 Způsob odebrání vzorku: motor musí být minimálně 20 min v provozu z důvodu 

dokonalého promíchání a ohřátí oleje na provozní teplotu.  

Pak odpustit cca 500 ml oleje do nádoby, aby se propláchlo odběrné zařízení, a pak provést 

odběr cca 200 – 250 ml oleje. Musí se zabezpečit čistota vzorkovnice a zamezit přístup 

nečistot z okolního prostředí. 
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7 Závěr 

Aplikací metod technické diagnostiky docílíme zvýšení spolehlivosti, efektivnosti 

a ekologičnosti provozu ţelezničních kolejových vozidel. 

Modernizací a tím zvyšování technologické náročnosti vozidel, se zvyšují také nároky na 

diagnostiku. Moderní diagnostika musí nabídnout snadnou a rychlou diagnostiku závad. 

V ţelezniční kolejové dopravě není jednoduché zavést tribotechnickou diagnostiku jako 

jednu z metod bezdemontáţní diagnostiky, protoţe systém údrţby je dán předpisy českých 

drah a opravy dílčích částí (motory, převodovky) předpisy výrobce.  

Tribotechnická diagnostika se vyuţívá jako informační zdroj při predikci závady a pro 

zvýšení nebo sníţení stanoveného intervalu výměn oleje výrobcem. Ověřování kvality oleje 

v motoru analýzou odebraných vzorků oleje můţe být vodítkem ne jen pro předčasnou 

výměnu oleje, ale také pro prodlouţení předepsaného maximálního intervalu. 

U velkých motorů v dráţní dopravě zaváděním tribotechnické diagnostiky a pouţíváním 

kvalitnějších olejů a zdokonalením filtrace dojde k prodlouţeným výměnám. Pouţitím 

tribotechnické diagnostiky zjistíme objektivní stav motoru a tím předejdeme neočekávané 

závadě nebo prostoje vozidla. Kromě ekonomických úspor je zaveden pořádek do mazacích 

sluţeb a sniţuje se poruchovost motorů. 

Celkově lze hodnotit tribotechnickou diagnostiku jako velmi důleţitý faktor, který 

zabezpečí bezporuchový provoz, úspory na mazivech, údrţbě, náhradních dílech. Tím, ţe 

dochází k menší manipulaci s mazacími oleji, dochází i k ochraně ţivotního prostředí. 
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