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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

JUROSZEK, Jan. 3D tisk ozubených kol. Ostrava, 2022. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů – 347. 66 s. Vedoucí práce: Pavlík, Jan. 

Diplomová práce se zabývá výrobou ozubených kol aditivní technologií 3D tisku a provedením 

přípravy pro následné únavové zkoušky. V práci jsou popsané vybrané technologie 3D tisku, kterými je 

možno tisknout kovové součásti a popsány jejich výhody a nevýhody. Další bod se věnuje typům 

únavových zkoušek, které jsou běžně prováděny u ozubených kol. Jsou zde popsány výhody a nevýhody 

a použitelnost daných zkoušek. Praktická část se zabývá návrhem geometrie ozubeného kola a 

zkušebních čelistí. V této části je také provedena volba materiálu ozubeného kola i zkušebních čelistí. 

Pomocí MKP je provedena pevnostní analýza navrženého ozubeného kola a čelistí. 

 

  

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

JUROSZEK, Jan.: 3D printed gears. Ostrava, 2022. Master thesis. VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Parts and Mechanisms – 347. 

66 s. Thesis head: Pavlík, Jan. 

The master thesis deals with a gears producing by additive technology as 3D print and 

preparing for fatigue testing. In the thesis are described certain technologies of 3D print, that can 

be used to print from metal and there are described advantages and disadvantages. The next point 

is devoted to type of fatigue testing, that can be commonly used to gears. There are described 

advantages and disadvantages types of fatigue testing and usability. The practical part deals with 

design geometry of a gear and testing clamps. In the same part is also chosen type of material a 

gear and testing clamps. Using the FEM is done strength analysis of designed gear and testing 

clamps. 
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Seznam použitého značení 

Označení Význam Jednotka 

√𝐴 Neuberova konstanta [-] 

A Tažnost materiálu [%] 

a Osová vzdálenost [mm] 

b Společná šířka ozubených kol [mm] 

da Hlavový průměr ozubeného kola [mm] 

da´ Naměřený rozměr hlavového průměru kola s lichým počtem 

zubů 

[mm] 

db Průměr základní kružnice [mm] 

Def Charakteristický rozměr [mm] 

df Patní průměr ozubeného kola [mm] 

dt Průměr kuličky [mm] 

dwx´ Průměr dotyku zubů kola a čelistí [mm] 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

Ews Nejmenší úchylka rozměru přes zuby [µm] 

Fr Mezní obvodové házení [µm] 

Ft1 Jmenovité obvodové zatížení [N] 

Fz Zatěžující síla od čelistí [N] 

Fzmax Maximální zatěžovací síla [N] 

Fzmin Minimální zatěžovací síla [N] 

Fzr Radiální složka zatěžující síly od čelistí [N] 

Fzt Tečná složka zatěžující síly od čelistí [N] 

hc Výška od hlavy zubu [mm] 

hfr Rameno ohybového momentu [mm] 

M Rozměr přes kuličky [mm] 

mn Normálný modul [mm] 

R Součinitel nesouměrnosti kmitu [-] 

Ra Střední aritmetická odchylka profilu [µm] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 

sc Sečná tloušťka zubu [mm] 

sDn Vzdálenost od středu zubové mezery ke středu vedlejší 

zubové mezery 

[mm] 



 
 

SFn Velikost sečny paty zubu [mm] 

T Perioda [s] 

T1 Točivý moment [N∙m] 

Tw Tolerance míry přes zuby [µm] 

W Míra přes zuby  [mm] 

Wx2´ Míra přes zuby se zahrnutím upravené korekce [mm] 

x Jednotková korekce [-] 

x2´ Upravená jednotková korekce kola s uvážením výrobních 

tolerancí 

[-] 

z Počet zubů ozubeného kola [-] 

zw Počet zubů, přes které je provedeno měření [-] 

zwx´ Počet zubů, přes které bude ozubené kolo upnuto do 

pulzátoru 

[-] 

α1 Tvarový součinitel [-] 

αFen Úhel sklonu působící síly [°]; [rad] 

αh Úhel sklopení přímky znázorňující mez únavy v závislosti na 

středním napětí 

[MPa] 

αn Normálný úhel záběru [°]; [rad] 

αp Úhel profilu [°]; [rad] 

αt Čelní úhel záběru [°]; [rad] 

αwx´ Úhel dotyku čelisti a ozubeného kola [°]; [rad] 

β Úhel sklonu zubů [°]; [rad] 

βneu Vrubový součinitel [-] 

γ Úhel potřebný k výpočtu skutečného hlavového průměru [°]; [rad] 

δ Úhel zkosení čela čelistí [°]; [rad] 

ΔW Střed tolerance míry přes zuby [mm] 

Δσ Rozkmit napětí [MPa] 

εv Součinitel velikosti [-] 

εα Součinitel trvání záběru profilu [-] 

εγ Součinitel trvání záběru celkový [-] 

ηp Součinitel kvality povrchu [-] 

π Ludolfovo číslo [rad] 

µ Poissonovo číslo [-] 

ρFp Poloměr patního přechodu [mm] 

σa Amplituda napětí [MPa] 



 
 

σd Dolní napětí [MPa] 

σF0 Jmenovité napětí v patě zubu [MPa] 

σh Horní napětí [MPa] 

σoC Základní mez únavy pro souměrně střídavý ohyb [MPa] 

σoC
* Skutečná mez únavy pro souměrně střídavý ohyb [MPa] 

σohC
* Skutečná mez únavy pro míjivý ohyb [MPa] 

Ψ* Koeficient citlivosti k asymetrii cyklu [-] 

 

Zkratka Význam  

ABS Akrylonitrilbutadienstyren  

DMLS Direct metal laser sintering  

EBAM Electron beam additive manufacturing  

EBM Electron beam melting  

LMD Laser metal deposition  

PA Polyamid  

PC Polykarbonát  

PTA Plasma transferred arc  

SLM Selective laser melting  

MKP Metoda konečných prvků  
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1 Úvod 

Ozubená kola jsou do dnešní doby převážně vyráběna konvenčními metodami obrábění jako je 

frézování (kotoučovou frézou, stopkovou frézou, odvalovací frézou), obrážení (obrážecím nožem ve 

tvaru zubové mezery, odvalovacím obrážením nožem tvaru základního profilu, odvalovacím obrážením 

ozubeným kotoučem) a broušení (profilovým broušením, broušením odvalovacím způsobem). Tato 

práce se zabývá úplně jinou metodou výroby oproti výše zmíněným, a to konkrétně výrobou pomocí 

technologie 3D tisku. Hlavním tématem této práce je provedení přípravy pro následné únavové 

zkoušky, které budou provedeny, jak na vzorcích vyráběných 3D tiskem, tak i na vzorcích vyráběných 

třískovým obráběním. Oba typy těchto vzorků budou vyrobeny z materiálů, které jsou si podobné, jak 

chemickým složením, tak i mechanickými vlastnostmi. Díky tomu bude možné porovnat z únavového 

hlediska výrobu ozubených kol 3D tiskem s třískově obráběnými ozubenými koly. Práce popisuje 

vhodné technologie 3D tisku, které by se daly využít k výrobě ozubených kol. Dále popisuje používané 

únavové zkoušky ozubených kol a vyzdvihuje jejich výhody a nevýhody. V poslední řadě je úkolem 

navrhnout zkušební čelisti pro zkušební pulzátor a provést jejich pevnostní kontrolu pomocí MKP. 

Předmětem dalšího zkoumání, které se netýká již této práce, bude provést již zmíněné únavové 

zkoušky na ozubeném kole vyráběné 3D tiskem a na ozubeném kole vyráběné třískovým obráběním a 

poté provést srovnání a vyhodnocení zjištěných údajů. 

1.1 Cíle práce 

Cílem této práce je provést přípravu pro následné únavové zkoušky a na základě toho jsou 

vytyčené tyto body: 

• provést rešerši vybraných technologií 3D tisku, kterými je možné vyrábět kovové součásti, 

• popsat používané únavové zkoušky ozubených kol, 

• navrhnout geometrii ozubeného kola a navrhnout zkušební čelisti pro zkoušku na 

pulzátoru, 

• provést pevnostní kontrolu navržených zkušebních čelistí pomocí MKP. 
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2 Druhy výrobních procesů 

Technická praxe nabízí celou řadu způsobů, kterými můžeme požadovanou součást vyrobit. V této 

kapitole jsou vyjmenovány a popsány elementární, obvykle nejčastěji používané, druhy výrobních 

procesů. Rovněž je provedena klasifikace jejich využití. 

2.1 Formativní výroba 

Formativní výrobou je běžně myšleno tvarování materiálu do požadovaného tvaru vlivem tepla 

a tlaku. Do formativních způsobů výroby můžeme zařadit například: [1] 

• vstřikování do forem,  

• odlévání,  

• lisování,  

• kování. 

 

Obr. 2.1 – Formativní výroba [1] 

Z finančních důvodů je tento způsob výroby ve většině případů vhodný pouze pro velkoobjemovou 

výrobu. Drahá je především výroba nástrojů, odlévacích forem, zápustek atd. Pro výrobu součástí, 

které jsou v jednotkách kusů se spíše vyplatí metody výroby popsané níže. [1] 

2.2 Subtraktivní výroba 

U tohoto výrobního procesu je na začátku výroby nějaký druh polotovaru – například kruhová tyč 

a díky postupnému ubírání materiálu vznikne výsledný výrobek – například hřídel. Tímto způsobem lze 

opracovávat celou škálu materiálů jako je například kov, dřevo, plasty atd. Do této oblasti lze zařadit 

všechna třísková obrábění: [11] 

• soustružení, 

• frézování, 

• broušení, 

• atd. 
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U tohoto způsobu výroby oproti formativnímu způsobu se více vyplatí maloobjemová výroba, ale 

zároveň je možno subtraktivní výrobu využít i pro velkoobjemovou výrobu. 

 

Obr. 2.2 – Subtraktivní výroba [1] 

2.3 Aditivní výroba 

Aditivní výroba, více známá pod termínem 3D tisk, je opakem subtraktivní výroby, jelikož u aditivní 

výroby je materiál postupně přidáván, kdežto u subtraktivní výroby je materiál postupně odebírán. [12] 

 

Obr. 2.3 – Aditivní výroba [1] 

Jelikož se tato práce zabývá především tímto způsobem výroby, respektive konkrétně výrobou 

ozubených kol využitím technologie 3D tisku, je o této technologii více pojednáváno v následujících 

kapitolách. Jen pro doplnění je na Obr. 2.4 uveden graf, který znázorňuje cenu vyráběné součásti 

v závislosti na počtu vyráběných součástí jednotlivými způsoby výroby. 
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Obr. 2.4 – Cenová náročnost jednotlivých způsobů výroby [1] 

Z grafu je patrné, že při aktuálních cenách se vyplácí při vyšší sériovosti výroby formativní výroba, 

kdežto u kusové výroby a výroby prototypů se více vyplatí aditivní výroba (3D tisk). 
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3 Vybrané technologie 3D tisku 

3D tisk zažívá v posledních letech velký rozvoj, což se odráží na tom, že většina firem začíná tuto 

technologii hojně využívat k výrobě, jak prototypů, tak i k výrobě finálních výrobků. Tento trend vede 

k tomu, aby se tato oblast neustále prozkoumávala. Tato kapitola je věnována konkrétním metodám 

3D tisku, především tisku kovů. Jsou zde popsány principy jednotlivých technologií, které by bylo 

možno využít pro danou problematiku. 3D tisk kovů lze z tohoto pohledu roztřídit do kategorií: 

3.1 Binder Jetting (Tryskání pojiva) 

Technologie Binder Jetting využívá vždy dva materiály. Jedním z nich je základní práškový materiál 

a druhým je tekuté pojivo. Prášek je ze zásobníku nanášen v tenkých vrstvách pomocí stěrky, která jej 

roznese rovnoměrně po celé tiskové ploše. Obvyklá tloušťka vrstvy se pohybuje okolo 100÷380 µm. 

Některé tiskárny jsou schopné vytvořit vrstvu až 50 µm. Následně tisková hlava rozprašuje pojivo, tak 

aby se práškový materiál v dané vrstvě ucelil. Poté se základní deska posune o vzdálenost jedné vrstvy 

dolů a celý tento proces se opakuje, dokud nevznikne požadovaná součást. Nevyužitý prášek při tisku 

slouží jako podpora pro tisknutou součást. Po dokončení tisku jej lze využít k opětovnému tisku jiné 

součásti. Hlavní výhodou této technologie je její rychlost, ovšem nevýhodou je nízká pevnost součásti, 

což je pro ozubená kola klíčová vlastnost. [1][14]  

Schéma tiskárny tohoto typu tisku lze vidět na Obr. 3.1 a princip lze vidět na Obr. 3.2. 

 

Obr. 3.1 – Schéma tiskárny pro technologii Binder Jetting [13] 



11 

 

Obr. 3.2 – Princip technologie Binder Jetting [13] 

Používané materiály: 

• Kovy: nerezová ocel 

• Polymery: ABS, PA (polyamid), PC (polykarbonát) 

• Keramické materiály: sklo, pískovec [20] 

Post processing: 

V první řadě je vždy po dokončení tisku nutné součást zbavit přebytečného prášku, například 

pomocí stlačeného vzduchu. Dále je pak možné pro zlepšení mechanických vlastností, u součástí 

vytištěných z kovu, využít dvou metod a to infiltration (infiltrace) anebo sintering (slinování). [13] 

Infiltrace – Vytištěná součást se vloží do pece, kde se vypálí pojivo, čímž vzniknou v součásti 

mezery. V tomto okamžiku je součást přibližně z 60% porézní. Mezery/póry jsou vyplněny bronzem 

vlivem kapilárního působení. Tento proces vede k dílům s nízkou pórovitostí a dobrou pevností. [13] 

Slinování – Vytištěná součást se vloží do vysokoteplotní pece, kde je vypáleno pojivo a zbývající 

kovové částice jsou vlivem tepla spojeny což vede k dílům s velmi nízkou porézností. [13] 

Jako další krok může následovat vytvoření přesných prvků jako jsou například díry, závity apod. 

nebo také úprava povrchu. Pro představu je na Obr. 3.3 vidět vzhled součásti, která byla vytištěná 

pomocí technologie Binder Jetting z nerezové oceli AISI 316. 

 

Obr. 3.3 – Součást vytištěná pomocí technologie Binder Jetting [21] 
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Tab. 3.1 slouží pro porovnání základních mechanických vlastností při využití metody infiltrace a 

slinování na vzorku z nerezové oceli AISI 316. 

Tab. 3.1 – Základní mechanické vlastnosti vzorku tištěného technologií Binder Jettting z nerezové 

oceli AISI 316 [13] 

 Nerezová ocel AISI 316 (využití 

metody infiltrace) 

Nerezová ocel AISI 316 (využití 

metody slinování) 

Mez kluzu [MPa] 214 283 

Modul pružnosti v tahu [GPa] 165 135 

Tažnost [%] 34 14,5 

Výhody: 

• Vyšší rychlost tisku oproti ostatním technologiím 3D tisku. 

• Použití různých druhů materiálů: kovy, polymery, keramické materiály. 

• Výrazně nižší cena výroby součásti oproti technologiím DMLS/SLM. 

• Umožňuje využití různých kombinací práškového materiálu a pojiva a tím lze dosáhnout 

různých mechanických vlastností. 

• Součásti mohou být vytištěny z různých barev. [20] 

Nevýhody: 

• Z důvodu využití pojiva je pevnost součásti nižší, proto se nedoporučuje pro výrobu příliš 

namáhaných součástí. 

• Využitím post processingu se může čas výroby součásti výrazně zvýšit. [20] 

3.2 Powder Bed Fusion (Spékání práškové vrstvy) 

Do této kategorie se řadí technologie Direct Metal Laser Sintering (DMLS), dále technologie 

Selective Laser Melting (SLM) a technologie Electron Beam Melting (EBM).  

Rozdíl mezi DMLS a SLM 

Technologie DMLS a SLM jsou si velice podobné. Hlavní rozdíl tkví v tom, že u DMLS nedochází 

k úplnému roztavení kovového prášku, ale pouze k jeho zahřátí na určitou teplotu, kdy se zrnka prášku 

spojí na molekulární úrovni, tzn. DMLS se využívá u slitin, jelikož teplota tání není konstantní. Kdežto u 

SLM je kovový prášek roztaven, a proto se využívá u homogenních materiálů, které mají teplotu tání 

jednotnou. [13] 
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Princip technologií DMLS a SLM 

Princip těchto dvou technologií je následující. Nejprve se tisková komora naplní inertním plynem 

(například argonem) aby se minimalizovala oxidace kovového prášku. Stejně jako u technologie Binder 

Jetting je prášek ze zásobníku nanášen v tenkých vrstvách pomocí stěrky, která jej roznese rovnoměrně 

po celé tiskové ploše. Následně laser objede danou konturu součásti v aktuální vrstvě, čímž dojde 

k ucelení vrstvy součásti. Pak se základní deska posune o vzdálenost jedné vrstvy dolů a celý tento 

proces se opakuje, dokud nevznikne požadovaná součást. [1] 

Schéma tiskárny pro DMLS/SLM lze vidět na Obr. 3.4 a princip tisku na Obr. 3.5 

 

Obr. 3.4 – Schéma tiskárny pro DMLS/SLM [13] 

 

Obr. 3.5 – Princip technologie DMLS/SLM [13] 

Jelikož se v oblasti tisknuté součásti vyskytují vysoké teploty, je potřeba předem definovat tiskové 

podpory, protože každá vrstva vyžaduje nějaký pevný podklad, na který může být vytisknuta další 

vrstva. Zároveň tyto podpory slouží ke kompenzaci vysokých zbytkových napětí generovaných během 
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tisku. Nemusí se nutně jednat o plnou vrstvu materiálu, ale může být využit nějaký neceliství vzor, jako 

je například vidět na Obr. 3.6 [1][13] 

 

Obr. 3.6 – Tisknuté podpory během tisku technologií DMLS/SLM [22] 

Používané materiály: 

• Konstrukční ocel, 

• nástrojová ocel, 

• nerezová ocel, 

• titan, 

• slitiny hliníku, 

• chrom-kobaltové slitiny. [20] 

Parametry tisku: 

• Výška jednotlivých vrstev se při tisku pohybuje okolo 20 ÷ 50 µm a závisí na zvoleném 

materiálu, velikosti částic kovového prášku, tvaru součásti atd. 

• Typická velikost tiskové plochy je 250x150x150 mm a u větších tiskáren se pohybuje až do 

rozměru 500x280x360 mm. 

• Odchylka rozměru součásti, kterou může tiskárna dosáhnout je v průměru ±0,1 mm. 

• Vzhledem k zrnité formě vstupního materiálu se drsnost povrchu tištěného dílu pohybuje 

okolo hodnot Ra = 6 ÷ 10 µm, což může mít za následek nižší únavovou pevnost. [13] 
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Post processing: 

Hlavním, a především nutným krokem po dokončení tisku je odstranění zbytkového prášku, který 

se nachází okolo i vně součásti, dále je potřeba odstranit podpory, které vznikly tiskem, a to pomocí 

běžných konvenčních metod jako je řezání, frézování, broušení a podobně. Ne méně důležitým, ale již 

volitelným procesem je odstranění zbytkového vnitřního pnutí součásti, které vzniklo během tisku. 

Odstranit je jej možno například pomocí žíhání. Jako další krok může následovat vytvoření přesných 

prvků jako jsou například díry, závity apod. nebo také úprava povrchu. [13] 

Tab. 3.2 slouží pro představu jakých mechanických vlastností lze dosáhnout technologií DMLS/SLM 

za využití vzorku z nerezové oceli AISI 316. Zároveň je možné mechanické vlastnosti vzorku porovnat 

s technologií Binder Jetting – viz Tab. 3.1. Z porovnání je patrné, že mechanické vlastnosti dosažené 

metodou DMLS/SLM jsou výrazně lepší. Porovnáme-li například hodnotu meze kluzu, tak u technologie 

DMLS/SLM je dosaženo o 70% vyšší hodnoty oproti technologii Binder Jetting. 

Tab. 3.2 – Základní mechanické vlastnosti vzorku tištěného technologií DMLS/SLM z nerezové oceli 

AISI 316 [13] 

 Nerezová ocel AISI 316  

Mez kluzu [MPa] 470 

Modul pružnosti v tahu [GPa] 180 

Tažnost [%] 40 

Výhody: 

• Relativně levná výroba. 

• Vhodné pro prototypy a vizuální modely. 

• Zbytkový prášek může v některých případech zastat funkci podpory. 

• Široká škála použitelných materiálů. [20] 

Nevýhody 

• Relativně pomalý tisk. 

• Rozměrové omezení tištěné součásti. 

• Vysoká spotřeba energie. 

• Velikost zrna kovového prášku ovlivňuje výšku vrstvy. [20] 

3.3 Directed Energy Deposition (Přímé energetické nanášení) 

Metody, které se zařazují do této kategorie, mají více zástupců mezi zdroji tepla. Lze využít jak 

laseru, elektronového svazku tak i elektrického oblouku nebo plazmy. Nanášený materiál může být ve 

formě prášku nebo drátu, to závisí na použité metodě. Při nanášení materiálu je zapotřebí tzv. nosný 
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plyn, který pod tlakem nese práškový materiál a spolu s teplotním zdrojem cílí do konkrétního bodu. 

Kromě nosného plynu je zapotřebí také ochranný plyn, ve většině případů argon. [16] 

Na Obr. 3.7 je možno vidět obecné schéma přímého energetického nanášení. 

 

Obr. 3.7 – Obecné schéma přímého energetického nanášení [23] 

Metoda, která využívá jako zdroj tepla laser se nazývá Laser Metal Deposition (LMD), neboli 

laserové práškové navařování. Tato metoda nemusí nutně sloužit k vytvoření celé nové součásti, ale 

například jen k vytvoření určité části na již před vyhotoveném výrobku vyrobeném konvenční metodou. 

Laser na povrchu dílů vytvoří tavnou lázeň. Prostřednictvím trysky se automaticky nanese kovový 

prášek. Vzniknou tak vzájemně spojené svarové housenky. U této metody vzniká vrstva o výšce 

0,2÷1 mm, což je o 10÷50x větší oproti metodě SLM, která má velikost vrstvy v rozmezí 20÷50 µm. [17] 

 

Obr. 3.8 – Navařování materiálu metodou LMD [17] 

Pokud je využívána plazma jedná se o metodu Plasma Transferred Arc (PTA) neboli metoda 

navařování plazmatem. Tato metoda se používá v průmyslu především pro nanášení opotřebitelných 

a antikorozních ochranných vrstev. Její podstatou je elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a 

navařovaným materiálem, při kterém vzniká z přiváděného inertního plynu argonu proud vysoce 
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koncentrované plazmy o vysoké teplotě. Do tohoto proudu se přidává materiál ve formě prášku, který 

tvoří návar. [18] 

 

Obr. 3.9 – Součást vyrobená metodou PTA [18] 

V případě využití elektronového svazku jako zdroje tepla se jedná o metodu Electron Beam 

Additive Manufacturing (EBAM), kde celý proces musí probíhat ve vakuové komoře. [16] 

 

Obr. 3.10 – Princip metody EBAM [19] 

Používané materiály: 

• Konstrukční ocel, 

• titan, 

• chrome-kobaltové slitiny. [20] 
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Post processing: 

Jako i u jiných technologií 3D tisku lze zařadit do post processingu tepelné zpracování součásti pro 

úpravu mechanických vlastností, jako je například žíhání ke snížení vnitřního pnutí apod. Dalším 

krokem v post processingu může být obrábění, kterým můžeme vytvořit přesné prvky jako jsou 

například díry, závity a jiné. Popřípadě obráběním zlepšit kvalitu povrchu. 

Výhody: 

• Relativně nízká cena výroby součásti. 

• Technologie umožňuje opravy poškozených součástí. [20] 

Nevýhody: 

• Relativně vysoká výška nanášené vrstvy. 

• Omezené použití materiálů. [20] 
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4 Únavové zkoušky ozubených kol 

Všeobecně únavové zkoušky součástí z různých materiálů vedou ke zjištění důležitých informací o 

životnosti dynamicky namáhaných součástí. Tato kapitola se zabývá typy únavových zkoušek u 

ozubených kol, které vedou ke stanovení dovolených napětí v ohybu, popřípadě v dotyku, respektive 

výsledky vedou k sestrojení Wöhlerových křivek. Jelikož jsou ozubená kola i při konstantním kroutícím 

momentu zatěžována cyklicky, vždy se jedná o zkoušky únavové. Metody, jak stanovit dovolené napětí 

vychází z normy ČSN ISO 6336-5 [8] a jsou stručně popsány níže. 

Metody stanovení dovolených napětí: 

• Metoda A – dovolené napětí v dotyku a ohybu se odvodí pomocí únavových zkoušek 

ozubených kol s rozměrově stejným nebo podobným ozubeným kolem, jehož dovolené 

hodnoty napětí byly zjištěny za zkušebních podmínek – jedná se zejména o tzv. běhové 

zkoušky. [8] 

• Metoda B – dovolené napětí v dotyku a ohybu se odvodí pomocí únavových zkoušek 

referenčního zkušebního ozubeného kola za předem stanovených zkušebních podmínek. 

Dovolené napětí v ohybu v patě zubu je možné také zjistit ze zkoušek na pulzátoru. [8] 

• Metoda Bk – dovolené napětí v ohybu je zjištěno ze zkoušek vzorků s vrubem. Tvarově se 

vzorek přibližuje ozubenému kolu. U automobilových převodovek lze tuto metodu využít 

pouze pro porovnání. [8] 

• Metoda Bp – dovolené napětí v ohybu je zjištěno ze zkoušek vzorků bez vrubu. Do výpočtu 

vstupuje pouze vrubový součinitel. U automobilových převodovek se tato metoda 

nevyužívá. [8] 

Zkoušky ozubených kol (především u automobilových převodovek) lze rozdělit na: 

Zkoušky jednotlivých soukolí, popřípadě jednotlivých kol 

• Běhové zkoušky soukolí s uzavřeným zkušebním okruhem – zkoušky na ohyb a dotyk, 

• pulzátorové zkoušky jednotlivých kol – zkoušky pouze na ohyb, 

• zkoušky realizované na vzorcích, které mají blízký tvar ozubenému kolu. [4] 

Zkoušky celých převodových skříní 

Jedná se o zkoušky, kde se kromě únosnosti ozubených soukolí ověřuje také například únosnost 

ložisek a jiných součástí převodové skříně. Zkoušky mohou být rozděleny na: 

• Běhové zkoušky s otevřeným zkušebním okruhem, 

• běhové zkoušky s uzavřeným zkušebním okruhem.  

Následující podkapitoly jsou věnovány zkouškám běhovým a zkouškám na pulzátoru. 
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4.1 Běhové zkoušky s otevřeným zkušebním okruhem 

Princip zkoušky spočívá v tom, že zkoušená převodová skříň (3) je poháněna hnacím motorem (1) 

a na druhé straně je brzděna brzdou, obvykle generátorem (2), který vrací část energie zpátky do sítě. 

U tohoto typu zkoušky je zapotřebí pouze jedna převodovka, což je velikou výhodou. Ovšem 

nevýhodou je, že například u automobilů se pohybuje výkon obvykle v řádech až několika stovek 

kilowatt a k tomu, aby byla zkouška odpovídala reálným provozním podmínkám se musí zvolit, u tohoto 

typu zkoušky, hnací motor, který se podobá reálnému výkonu, čímž mohou vzrůst náklady na pořízení 

jednotlivých zařízení a také vzrůstá energetická náročnost. Proto se zkouška využívá především pro 

menší převodovky anebo pro funkční zkoušky. Schéma zkušebního okruhu lze vidět na Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 – Schéma otevřeného zkušebního okruhu běhové zkoušky 

4.2 Běhové zkoušky s uzavřeným zkušebním okruhem 

Oproti běhovým zkouškám s otevřeným zkušebním okruhem se zkouška s uzavřeným zkušebním 

okruhem vyznačuje především tím, že je zde menší energetická náročnost. Hnací motor (5) je zde pouze 

z toho důvodu, aby pokryl mechanické ztráty. Principem je vyvození předpětí pomocí napínacího 

zařízení (3), které odpovídá reálnému kroutícímu momentu. Předpětí lze nastavit dvěma způsoby: 

• pevné nastavení předpětí – v průběhu zkoušky nelze měnit velikost ani směr kroutícího 

momentu, například předpětí je vyvozeno přímým působením závaží na rameni (vhodné 

pro jednohladinové zkoušky), 

• flexibilní nastavení předpětí – během zkoušky lze vždy nastavit velikost kroutícího 

momentu, v některých případech i směr, například předpětí je vyvozeno napínáním přes 

planetový převod (vhodné pro programové zkoušky). [4] 
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Dále pak obě převodové skříně, jak zkušební (1), tak i technologická (2) musí být totožné, 

respektive musí být totožný jejich převodový poměr. Schéma jednoduchého uzavřeného zkušebního 

okruhu je možno vidět na Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 - Schéma jednoduchého uzavřeného zkušebního okruhu běhové zkoušky 

Nevýhodou tohoto typu okruhu je relativně složitější konstrukce oproti otevřenému okruhu. Mezi 

další nevýhodu se se řadí malá univerzálnost – uzavřený okruh se obvykle navrhuje pouze pro jeden 

typ převodovky. [4] 

Tento způsob zkoušky využil poprvé profesor Niemann, díky němuž se začal princip zkoušky dále 

rozvíjet. Uzavřený zkušební okruh profesora Niemanna je znázorněn na Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3 – Uzavřený zkušební okruh prof. Niemanna [4] 
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4.3 Pulzátorové zkoušky 

Oproti běhovým zkouškám se zkoušky na pulzátoru vyznačují především jejich jednoduchostí 

a dobou trvání zkoušky, která je podstatně kratší. Od toho se také odvíjí náklady spojené se zkouškou, 

což je velice podstatný faktor, při výběru typu zkoušky. Těmito zkouškami se zjišťují pouze únavové 

vlastnosti v ohybu v patě zubu kola. Jsou vhodné pro ověření různých vlivů například materiálu nebo 

použité výrobní technologie na únavové vlastnosti ozubených kol. [4] 

Klíčovou roli zde hrají speciálně navržené zatěžovací čelisti pro dané ozubené kolo, jejichž tvar 

souvisí s tvarem zubové mezery zkoušeného kola a také s bodem dotyku, ve kterém má působit 

zatěžovací síla. Zkušební čelisti jsou ustaveny do zkušebního zařízení a mezi čelisti je upnuto ozubené 

kolo. Během zkoušky je potřeba zajistit ustavení ozubeného kola tak, aby zatížení působilo do 

požadovaného bodu dotyku. Ilustraci zkoušky lze vidět na Obr. 4.4. Následně je ozubené kolo, 

respektive dvojice zubů namáhána pulzujícím zátěžným cyklem, který se přibližuje ke skutečnému 

míjivému zatížení. Zkušební zatížení neodpovídá stoprocentně reálnému zatížení, protože dolní napětí 

nemůže být zcela nulové (došlo by k uvolnění ozubeného kola z čelistí), kdežto ve skutečnosti dolní 

napětí nulové je. Zkouška trvá tak dlouho, dokud nedojde k poruše zubu. Schéma zatížení a rozložení 

sil je vidět na Obr. 4.5. [4] 

 

Obr. 4.4 – Zkouška na pulzátoru [24] 
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Obr. 4.5 - Schéma zatížení a rozložení sil při pulzátorové zkoušce  

Velikou výhodou je, že na jednom ozubeném kole můžeme provést několik únavových zkoušek, 

čímž získáme několik výsledků vhodných ke zpracování statistického souboru. [4] 

Nevýhodou je, že nemůžeme spolehlivě zjistit únavové vlastnosti u všech ozubených kol. Například 

pokud jsou zkoušena měkká kola, zkušební čelisti mohou omačkat boky zubů ještě, než dojde k poruše 

v patě zubu a tím pádem nelze zajistit přesnou identifikaci bodu dotyku. [4] 
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5 Návrh geometrie ozubení a volba materiálu 

Pro porovnání únavových vlastností mezi běžně vyráběným ozubeným kolem a ozubeným kolem 

vyráběným 3D tiskem, je nutné únavovou zkoušku provést, jak na běžně vyráběném ozubeném kole, 

tak i na ozubeném kole z 3D tisku. Obě tyto kola musí mít, jak shodnou geometrii, tak shodné i 

materiálové vlastnosti. Tedy jeden z dalších úkolů této práce je navrhnout vhodnou geometrii 

ozubeného kola a dále materiál, ze kterého budou ozubená kola vyrobena. Pro tuto situaci je vhodnou 

geometrií myšlena taková geometrie, která je navržena tak, aby co nejvíce odpovídala nějaké reálné 

geometrii a zároveň byla, co nejjednodušeji vyrobitelná. Pro tento případ bylo vybráno soukolí 

zpětného chodu z převodovky MQ100. To znamená, že se provede identifikace ozubeného soukolí 

zpátečky z převodovky MQ100, čímž se zjistí geometrie ozubení, která se posléze upraví tak, aby výroba 

ozubeného kola běžným způsobem byla, co nejméně náročná, jak z technologického hlediska, tak 

z hlediska výrobních nákladů. 

 

Obr. 5.1 – Řez převodovkou MQ100 [30] 
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5.1 Identifikace geometrie soukolí zpětného chodu převodovky MQ100 

Identifikace se tedy provede pro soukolí zpětného chodu, respektive pro soukolí, které je tvořeno 

vloženým kolem a pastorkem zpětného chodu, jenž je součástí hnacího hřídele. Hnací hřídel je 

zobrazena na Obr. 5.2, detail pastorku pak na Obr. 5.3. Na Obr. 5.4 lze nahlédnout na vložené kolo. 

 

Obr. 5.2 – Hnací hřídel převodovky MQ100 

 

Obr. 5.3 – Pastorek zpětného chodu – detail 

 

Obr. 5.4 – Vložené kolo 
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Stanovení vstupních parametrů 

Prvním krokem k úspěšné identifikaci geometrie je zjištění vstupních parametrů a to: 

• počet zubů z1, z2, 

• hlavový průměr da1, da2, 

• patní průměr df1, df2, 

• šířka kola b. 

Přičemž index 1 označuje pastorek zpětného chodu a index 2 vložené kolo. Pro naměření těchto 

hodnot postačí posuvné měřítko. Naměřené hodnoty vstupních parametrů jsou uvedeny v Tab. 5.1, 

přičemž pro pastorek jsou uvedeny již přepočtené hodnoty. Důvod přepočtu je vysvětlen níže. 

Tab. 5.1 – Vstupní parametry pro identifikaci geometrie 

 Pastorek zpětného chodu - 1 Vložené kolo - 2 

Počet zubů – z [-] 13 32 

Hlavový průměr – da [mm] 32,22 68,73 

Patní průměr – df [mm] 23,45 59,99 

Šířka kola – b [mm] 11,23 

 

Přepočet hlavového a patního průměru pastorku zpětného chodu 

U pastorku zpětného chodu není možné pomocí posuvného měřítka přesně změřit hlavový průměr 

da1 ani patní průměr df1, a to z toho důvodu, že protilehlé zuby nejsou přímo naproti sobě, jelikož 

ozubené kolo má lichý počet zubů. Proto je nutné provést přepočet. Princip přepočtu pro hlavový 

průměr je zobrazen na Obr. 5.5. Přepočet pro patní průměr je obdobný jako pro hlavový průměr. 

 

Obr. 5.5 – Princip přepočtu hlavového průměru [25] 
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Přepočet hlavového průměru da1: 

Naměřená hodnota da1´:  

da1´ = 31,99 mm 

Výpočet úhlu γ: 

 𝛾 =
𝜋

2 ∙ 𝑧1
=

𝜋

2 ∙ 13
= 0,121 [𝑟𝑎𝑑] (5.1) 

Výpočet hlavového průměru da1: 

 
𝑑𝑎1 =

𝑑𝑎1
´

cos (𝛾)
=

31,99

cos (0,121)
= 32,22 [𝑚𝑚]  (5.2) 

Přepočet patního průměru df1: 

Naměřená hodnota df1´:  

df1´ = 23,28 mm 

Výpočet úhlu γ: 

 𝛾 =
𝜋

2 ∙ 𝑧1
=

𝜋

2 ∙ 13
= 0,121 [𝑟𝑎𝑑] (5.3) 

Výpočet patního průměru df1: 

 
𝑑𝑓1 =

𝑑𝑓1
´

cos (𝛾)
=

23,28

cos (0,121)
= 23,45 [𝑚𝑚]  (5.4) 

Identifikace geometrie dle pomocného softwaru Geometrický výpočet ozubení 

Identifikace ostatních parametrů definující ozubení je provedeno pomocí softwaru s názvem 

Geometrický výpočet ozubení, který byl vyvinut na katedře částí a mechanismů strojů na fakultě strojní 

VŠB-TUO prof. Milošem Němčekem. Těmito ostatními parametry je myšleno: 

• normálný modul – mn, 

• úhel záběru – αp, 

• úhel sklon zubů – β, 

• korekce – x. 

Jelikož se jedná o soukolí s přímými zuby, úhel sklonu zubů β = 0°. 

Prvním krokem je, v kartě programu „Zadání“, zadat zjištěné vstupní parametry. Zadávané 

parametry jsou na Obr. 5.6 označeny zeleně. Předdefinované parametry, které nebyly změněny jsou 

na Obr. 5.6 označeny žlutě. Jedná se o parametry, které odpovídají standardnímu základnímu profilu. 
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Obr. 5.6 – Vstupní hodnoty pro identifikaci geometrie 

Po přepnutí do karty „Identifikace“ se objeví okno pro výpočet ostatních hledaných parametrů. 

Pro jejich výpočet je potřeba změřit ozubení. Měření se provede na vloženém kole. Ozubení jsem 

změřil pomocí tří nejpoužívanějších metod a těmi jsou: 

• míra přes zuby – W, 

• sečná tloušťka zubu – sc (v dané výšce od hlavy hc), 

• rozměr přes kuličky – M.  

Hodnoty označené zeleně na Obr. 5.7, vychází z teoretických výpočtů pro zadané vstupní 

parametry. Tyto hodnoty poslouží jako odrazové parametry pro následující měření. 
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Obr. 5.7 – Teoreticky vypočítané hodnoty pro zadané vstupní parametry 

Měření sečné tloušťky zubu sc v dané výšce od hlavy hc. 

Pro tento druh měření je zapotřebí zuboměr (viz Obr. 5.8). Jak je patrné z Obr. 5.7 výška od hlavy 

hc = 1,4404 mm by se stěží nastavovala na zuboměru, proto je nastaven na zuboměru rozměr 

hc = 1,5 mm. Pro tento nastavený rozměr je sečná tloušťka zubu sc = 2,6 mm. Schéma měření, je vidět 

vlevo nahoře na Obr. 5.7. Naměřené hodnoty jsou shrnuty v Tab. 5.2 

 

Obr. 5.8 – Zuboměr 
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Tab. 5.2 – Naměřené hodnoty při měření sečné tloušťky zubu 

 hc 

[mm] 

sc [mm] 

Měření sečné 

tloušťky zubu 

1,5 2,6 

Míra přes zuby – W 

K tomuto měření poslouží talířkový mikrometr (viz Obr. 5.9). Měření je provedeno přes počet zubů 

zw = 4, jak je uvedeno v Obr. 5.7. Schéma měření je patrné z Obr. 5.7 uprostřed nahoře. Měření je 

provedeno tak, aby se přímka n-n dotýkala základní kružnice. Naměřený rozměr přes zuby je 

W = 21,72 mm. Naměřené hodnoty jsou shrnuty v Tab. 5.3. 

 

Obr. 5.9 – Talířkový mikrometr 

Tab. 5.3 – Naměřená hodnota míry přes zuby 

 zw [-] W [mm] 

Míra přes zuby 4 21,72 

Rozměr přes kuličky – M 

U tohoto měření je opět využit talířkový mikrometr (viz Obr. 5.9). Software navrhuje průměr 

kuličky Ødt = 3 mm. Při vlastním měření byly využity kuličky, jejichž rozměr odpovídal Ødt = 3,48 mm. 

Schéma měření vychází z Obr. 5.7 vpravo nahoře. Naměřený rozměr přes kuličky je M = 69,14 mm. 

Naměřené hodnoty jsou shrnuty v Tab. 5.4. 

Tab. 5.4 – Naměřené hodnoty při měření rozměru přes kuličky 

 Ødt 

[mm] 

M [mm] 

Rozměr přes 

kuličky 

3,48 69,14 
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Odhad neznámých parametrů mn, αp a x 

Naměřené hodnoty ozubení se zadají do softwaru, přičemž odhad jednotlivých neznámých 

parametrů se získá postupným snižováním proměnných (mn, αp a x), to znamená, že některé neznámé 

vždy odhadneme a dopočítá se zbylá proměnná. Přesnost vypočítaných parametrů v daném kroku se 

odvíjí od přesnosti naměřených hodnot a přesnosti odhadovaných proměnných. 

V prvním kroku se zadají do softwaru naměřené hodnoty a odhad vybraných proměnných. V tomto 

případě se zadá například za αp = 20°, x = 0 a dopočítá se proměnná mn – viz Obr. 5.10. Je patrné, že 

hodnota počítané neznámé mn se pohybuje všude okolo 2 mm.  

 

Obr. 5.10 – První krok při odhadu neznámých parametrů ozubení 

Proto ve druhém kroku budou odhadnuty hodnoty mn = 2 mm (odhad dle předchozího výpočtu), 

x = 0 a dopočítána bude proměnná αp – viz Obr. 5.11. U metody výpočtu se zahrnutím sečné tloušťky 

zubu vychází αp = 17,149°. Při využití metody výpočtu, která zahrnuje míru přes zuby, vyplývají dvě 

řešení a to αpI = 20° a αpII = 26,033°, proto je nutné brát v úvahu obě hodnoty, jelikož není úplně patrné, 

která z nich je správná. U třetí metody výpočtu, zahrnující rozměr přes kuličky, vychází hodnota 

relativně odlišně oproti výpočtům z předchozích metod a to αp = 40,8787°, což ovšem ještě nic 

neznamená, protože stále a pravděpodobně je nepřesně odhadována neznámá x, jejíž hodnota stále 

odpovídá hodnotě počátečního odhadu. 
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Obr. 5.11 – Druhý krok při odhadu neznámých parametrů ozubení 

Po provedení několika mnoho kroků, které postupně vedly ke zpřesnění výsledků hledaných 

neznámých vyplynuly výsledky uvedené v Obr. 5.12 (označené zeleně). 

 

Obr. 5.12 – Finální nalezené hodnoty parametrů ozubení 
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V tomto kroku šlo především o to zjistit normálný modul mn a úhel záběru αp zvoleného ozubeného 

kola. Nalezená korekce x není až tak podstatná, jelikož pro navrhovanou geometrii se vypočítá taková 

korekce, která vyrovná měrné skluzy. Výpočet se opět provede v softwaru Geometrický výpočet 

ozubení – viz Obr. 5.13. 

 

Obr. 5.13 – Vypočítané korekce pro navrhovanou geometrii 

Posléze je provedena komplexní kontrola navrženého ozubení. Informace z komplexní kontroly, 

které jsou uvedeny na Obr. 5.14, jsou pouze informativního typu, nikoliv informace, které by byly 

nějakým způsobem alarmující. Jelikož se jedná pouze o zkušební vzorky, můžeme považovat tyto 

chybová hlášení za zanedbatelné. 

 

Obr. 5.14 – Výsledek komplexní kontroly navržené geometrie 

Výpis základních parametrů navrženého ozubení je v Tab. 5.5. Celý výpis všech parametrů je 

uveden v příloze A. 
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Tab. 5.5 – Základní údaje o geometrii ozubení 

  Pastorek (1) Společné Kolo (2) 

Počet zubů z [-] 13  32 

Normálný modul mn [mm]  2  

Úhel sklonu zubu β [°]  0  

Úhel záběru αp [°]  20  

Osová vzdálenost a [mm]  46,6  

Jednotková korekce x [-] 0,53486 ∑ = 0,89616 0,36130 

Průměr patní kružnice df [mm] 23,13945  60,44519 

Průměr základní kružnice db [mm] 24,43201  60,14033 

Průměr roztečné kružnice d [mm] 26  64 

Průměr hlavové kružnice da [mm] 32,2  68,7 

Společná šířka kol b [mm]  11,2  

 

Na základě navržených parametrů ozubení byla, pomocí softwaru ProfilDATA, vygenerována data, 

díky nimž bylo možné vymodelovat přesnou geometrii ozubení v softwaru Autodesk Inventor 2021. 

Náhled na zmíněný software je na Obr. 5.15.  

 

Obr. 5.15 – Geometrie ozubení v softwaru ProfilDATA 

3D model je možné vidět na Obr. 5.16. Navržená geometrie má normalizovanou hodnotu modulu 

a standardní základní profil, čímž se snižuje náročnost výroby. 
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Obr. 5.16 – 3D model soukolí dle navržených parametrů 

5.2 Volba materiálu 

Pro tisk ozubeného kola byla zvolena metoda spékání práškové vrstvy, konkrétně technologie 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Tato technologie dovoluje využít širokou škálu materiálů od slitin 

hliníku přes nástrojovou ocel až po titan. Další dominance této technologie je vysoká pevnost výsledné 

součásti oproti ostatním technologiím, které jsou zmíněny v kapitole 3. Mimo jiné tuto technologii lze 

naleznout i na Vysoké škole báňské v centru 3D tisku Protolab. Protolab nabízí tisk z několika druhů 

materiálů a těmi jsou: 

• vysokopevnostní ocel (Maraging steel – M300), 

• hliníková slitina (AlSi10Mg), 

• titanová slitina (Ti6Al4V), 

• korozivzdorná ocel (316L). 

Na základě konzultace s odborníkem v centru 3D tisku Protolab, byla doporučena výroba 

ozubeného kola z vysokopevnostní oceli (Maraging steel – M300). Hlavním důvodem je, že tato ocel 

má výborné mechanické vlastnosti, a proto je vhodná pro výrobu strojních součástí. Mechanické 

vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v Tab. 5.6 a chemické složení v Tab. 5.7. Vytvrzení probíhá 

při teplotě 490 °C ± 10 °C po dobu 6 hodin a následuje ochlazení vzduchem. [26] 
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Tab. 5.6 – Mechanické vlastnosti Maraging steel – M300 [26] 

 V běžném stavu (žíháno) Po vytvrzení 

Mez pevnosti v tahu (Rm)   

• V horizontálním směru (XY) 1147 MPa ± 3 MPa 1917 MPa ± 8 MPa 

• Ve vertikálním směru (Z) 1035 MPa ± 10 MPa 1952 ± 23 MPa 

Mez kluzu (Re)   

• V horizontálním směru (XY) 976 MPa ± 17 MPa 1873 MPa ± 26 MPa 

• Ve vertikálním směru (Z) 794 MPa ± 22 MPa 1898 MPa ± 29 MPa 

Tažnost (A)   

• V horizontálním směru (XY) 15 % ± 1 % 6 % ± 2 % 

• Ve vertikálním směru (Z) 10 % ± 2 % 3 % ± 1 % 

Modul pružnosti v tahu (E)   

• V horizontálním směru (XY) 185 GPa ± 9 GPa 218 GPa ± 22 GPa 

• Ve vertikálním směru (Z) 189 GPa ± 6 GPa 199 GPa ± 8 GPa 

Tvrdost (podle Vickerse)   

• V horizontálním směru (XY) 350 HV ± 15 HV 574 HV ± 7 HV 

• Ve vertikálním směru (Z) 357 HV ± 12 HV 561 HV ± 13 HV 

Drsnost povrchu (Ra)  

• V horizontálním směru (XY) 3,5 µm ÷ 4 µm 

• Ve vertikálním směru (Z) 7,5 µm ÷ 10,5 µm 

Tab. 5.7 – Chemické složení Maraging steel – M300 [26] 

Složka Podíl hmotnosti v % 

Železo Balance 

Nikl 17 ÷ 19 

Kobalt 7 ÷ 10 

Molybden 4,5 ÷ 5,2 

Titan 0,3 ÷ 1,2 

Křemík ≤ 0,1 

Mangan ≤ 0,15 

Uhlík ≤ 0,03 

Fosfor ≤ 0,01 

Síra ≤ 0,01 

Dalším důvodem volby tohoto materiálu je, že společnost Bolzano [27], dodavatel hutního 

materiálu, nabízí ekvivalentní materiál VACO 180 i jako tyčový polotovar, který má obdobné chemické 

složení a mechanické vlastnosti jako Maraging steel – M300. Tím pádem je možné vyrobit ozubené 

kolo se stejnými materiálovými vlastnostmi, jak aditivní výrobou, tak běžným způsobem, což je jeden 

z předpokladů pro následné porovnávací zkoušky na pulzátoru. Mechanické vlastnosti materiálu VACO 
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180 jsou vypsané v Tab. 5.8 a chemické složení v Tab. 5.9. Vytvrzení probíhá při teplotě 500 °C po dobu 

4 hodin a následuje ochlazení vzduchem. [31] 

Tab. 5.8 – Mechanické vlastnosti VACO 180 [31] [28] 

 Žíháno Vytvrzeno 

Modul pružnosti v tahu (E) 200 GPa 

Mez pevnosti v tahu (Rm) min. 980 ÷ 1100 MPa 1900 MPa 

Mez kluzu (Re) min. 900 MPa 1800 MPa 

Tažnost (A) min. 10 % 9 % 

Tvrdost (podle Vickerse) min. ≤ 350 HV ≥ 570 HV 

Tab. 5.9 – Chemické složení VACO 180 [28] 

Složka Podíl hmotnosti v % 

Železo Balance 

Nikl 18,5 

Kobalt 9 

Molybden 5 

Titan 0,75 

Uhlík ≤ 0,03 

 

5.3 Úprava geometrie kola pro 3D tisk 

V praxi se standardně tolerance tištěného dílu, technologií DMLS z materiálu Maraging steel, 

pohybuje v rozmezí od 0,1 mm ÷ 0,2 mm. Z tohoto důvodu je potřeba navrženou geometrii upravit o 

přídavek materiálu. Po samotném tisku bude tedy do post processingu zařazena dokončovací operace 

broušení, díky čemuž bude dosaženo požadované geometrie. Velikost tohoto přídavku je zvolena 

0,2 mm na základě výrobních tolerancí 3D tisku. Tento přídavek je potřeba zahrnout i do 3D modelu, 

protože řídící program, podle kterého tiskárna vyrábí danou součást, vychází z digitálních 3D dat. 

 

Obr. 5.17 – Přídavek pro 3D tisk na ozubeném kole oproti původní navržené geometrii 
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Závěr kapitoly 

V této kapitole byl proveden návrh geometrie zkušebního ozubeného kola, na základě identifikace 

vloženého kola zpátečky převodovky MQ100. Výsledkem návrhu je ozubené kolo s přímým ozubením, 

kde roztečná kružnice má velikost 64 mm a modul je o velikosti 2 mm. Ostatní geometrické parametry 

ozubeného kola je možné vidět v Tab. 5.5, případně v příloze A. Pro výrobu ozubených kol byly zvoleny 

materiály Maraging steel – M300 a VACO 180. Maraging steel – M300 je ve formě prášku, tudíž se 

jedná o materiál pro 3D tisk. VACO 180 je možno dostat jako běžný tyčový polotovar, proto tento 

materiál bude sloužit pro výrobu porovnávacího zkušebního vzorku běžnou výrobou. V obou případech 

se jedná o nízkouhlíkové vysokopevnostní oceli se stejným chemickým složením a podobnými 

mechanickými vlastnostmi, což je zásadní předpoklad pro to, aby bylo možné provést porovnávací 

zkoušku a tím bylo možné porovnat a zhodnotit únavové vlastnosti 3D tištěného dílu oproti dílu 

vyráběného běžnou výrobou. Další výhodou těchto materiálů je možnost vytvrzení. 
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6 Návrh zkušebních čelistí 

Správný tvar zkušebních čelistí je další z mnoha předpokladů pro úspěšné provedení únavových 

zkoušek na pulzátoru. Kroky vedoucí k návrhu správného tvaru vychází ze zkoušek, které již byly v 

minulosti realizovány. Čelist se skládá z funkční a upínací části, jak je ilustrováno na Obr. 6.1. Návrh 

tvaru čelisti se týká především funkční části, která přichází do kontaktu s ozubeným kolem. Upínací část 

je méně důležitá, proto se jí práce dále nevěnuje. 

 

Obr. 6.1 – Příklad tvaru zkušební čelisti 

Tvar funkční části zkušební čelisti vychází z několika předpokladů a doporučení, a to zejména: 

• čelist má být navržena tak, aby bylo možné jednoduše zajistit ustavení ozubeného kola 

do zkušebního zařízení a zároveň došlo k dotyku v předem definovaném bodě, 

• funkční část je ve tvaru klínu, jehož vrcholový úhel odpovídá 2∙αn, 

• čelo čelisti je vhodné sklopit o úhel δ, a to především z důvodu stability upnutí a možnosti 

korigování směru působící síly Fz. [4][29] 

Úhel sklopení čela čelisti se doporučuje volit v rozmezí δ = 3÷5°. V tomto případě byl zvolen úhel 

sklopení čela čelisti δ = 4°. Upnutí do pulzátoru bude realizováno přes počet zubů zwx´ = 6. Hodnoty byly 

zvoleny tak, aby síla Fz působila na bok zubu na rameni hFe pod úhlem αFen, tak jak uvažuje výpočtový 

model uveden v normě ČSN ISO 6336-3 [9]. Norma slouží pro výpočet pevnosti v ohybu zubu. Obr. 6.2 

znázorňuje veličiny hFe, αFen, mimo jiné SFn, což je sečna paty zubu a ρFp je poloměr patního přechodu. 

 

Obr. 6.2 – Výpočtový model pro výpočet pevnosti v ohybu zubu 
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Dle příslušné normy [9] byly vypočítány hodnoty hFe a αFen pro navržený profil ozubeného kola. 

Celý výpočet je uveden v příloze B. Výpočet byl proveden v softwaru Mathcad 15. V Tab. 6.1 jsou 

uvedeny pouze výsledné hodnoty. Dále jsou v Tab. 6.1 uvedeny hodnoty z teoretického návrhu čelistí 

pro různé počty zubů zwx´, přes které by byla zkouška prováděna a různé úhly sklopení čela čelistí δ. 

Tyto hodnoty jsou získány z měření v programu Autodesk Inventor. 

Tab. 6.1 – Porovnání vypočítaných a změřených hodnot hFe a αFen 

 Dle normy 

ČSN ISO 6336-3 

Dle vlastního návrhu 

  Zvoleno 

zwx´ [-] - 4 5 

δ [°] - 3 4 5 3 

  Vypočítáno 

dwx´ [mm] - 63,04 62,73 62,44 65,05 

 Vypočítáno Změřeno v programu Autodesk Inventor 

hFe [mm] 2,53 0,49 0,36 0,24 1,41 

αFen [°] 24,47 13,88 12,88 11,88 19,50 

Tab. 6.2 – Pokračování  

 Dle vlastního návrhu 

 Zvoleno 

zwx´ [-] 5 6 

δ [°] 4 5 3 4 5 

 Vypočítáno 

dwx´ [mm] 64,66 63,04 67,53 67,05 66,60 

 Změřeno v programu Autodesk Inventor 

hFe [mm] 1,22 1,04 2,73 2,46 2,21 

αFen [°] 18,50 17,50 25,13 24,13 23,13 

Z Tab. 6.1 vyplývá, že hodnoty, pro rameno ohybového momentu hFe a úhel naklopení síly αFen, 

vypočítané dle normy [9], jsou téměř totožné s naměřenými, pokud je zvolen počet zubů zwx´ = 6 a úhel 

sklopení čela čelisti δ = 4°. Tento případ také znázorňuje detail A na Obr. 6.3. Na detailu B je vidět 

řešení, jak docílit toho, aby při upínání ozubeného kola do čelistí bylo zaručené ustavení, tak aby čelisti 

působily do požadovaného bodu – špička boku zubu se dotýká čelisti. Vybrání čelisti, kde dochází 

k dotyku se špičkou boku zubu, je uzpůsobeno tomu, že při zatížení dojde k přerušení kontaktu a 

zároveň je tam dostatek prostoru, aby nedocházelo k nežádané kolizi mezi čelistmi a jinými 

nezkoušenými zuby. 
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Obr. 6.3 – Naměřené hodnoty hFe a αFen při zvolených parametrech zwx´ = 6, δ = 4° 

Průměr dotyku zubů kola a čelistí dwx´ je zjištěn pomocí vztahů uvedených v literatuře [4]. Je nutno 

zmínit, že do výpočtu vstupuje i výrobní tolerance, která je určena na základě stupně přesnosti a 

skupiny boční vůle. Výpočet je zde uveden pouze pro jeden případ, a to konkrétně pro již výše zmíněné 

hodnoty zwx´ = 6 a δ = 4°. Stupeň přesnosti jsem zvolil – 6 a skupinu boční vůle – D. 

Příklad výpočtu průměru dotyku zubů kola a čelistí dwx´ 

Na základě známého modulu mn = 2 mm, roztečného průměru kola d2 = 64 mm a zvoleného stupně 

přesnosti je možné zjistit z normy ČSN 01 4682 [10] mezní obvodové házení Fr. Následně je možné 

získat hodnoty velikosti tolerance míry přes zuby Tw a nejmenší úchylku rozměru přes zuby Ews. Tyto 

hodnoty opět vychází z normy [10] a jsou závislé na již zjištěném mezním obvodovém házení Fr, 

zvoleném stupni přesnosti a skupině boční vůle. Zjištěné hodnoty jsou uvedené v Tab. 6.3. Veličiny Tw 

a Ews jsou pro vysvětlení znázorněny na Obr. 6.4. 

Tab. 6.3 – Hodnoty potřebné pro výpočet průměru dwx´ 

Fr [µm] 25  

Tw [µm] 40 

Ews [µm] -30 
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Obr. 6.4 – Znázornění veličin Tw, Ews, ΔW 

Střed tolerance ΔW: 

 ∆𝑊 =  𝐸𝑤𝑠 + 0,5 ∙ 𝑇𝑤 = −0,03 + 0,5 ∙ 0,04 = −0,010 [𝑚𝑚] (6.1) 

Upravená korekce x2´: 

 
𝑥´

2 = 𝑥2 −
∆𝑊

2 ∙ 𝑚𝑛 ∙ sin 𝛼𝑛
= 0,3613 −

−0,01

2 ∙ 2 ∙ sin 20
= 0,3540 [−] (6.2) 

Míra přes zuby se zahrnutím upravené korekce Wx2´  

 𝑊𝑥
´ = 𝑚𝑛 ∙ [𝜋 ∙ cos 𝛼𝑛 ∙ (𝑧𝑤𝑥

´ − 0,5) + 𝑧2 ∙ cos 𝛼𝑛 ∙ 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡 + 

+2 ∙ 𝑥´
2 ∙ sin 𝛼𝑛] = 2 ∙ [𝜋 ∙ cos 20 ∙ (6 − 0,5) + 

+32 ∙ cos 20 ∙ 𝑖𝑛𝑣20 + 2 ∙ 0,3540 ∙ sin 20] = 33,854 [𝑚𝑚] 

(6.3) 

Úhel dotyku čelisti a ozubeného kola αwx´: 

 
𝛼𝑤𝑥

´ = arctan (
𝑊𝑥

´

𝑑𝑏
−

𝜋

180
∙ 𝛿) 

= arctan (
33,854 

60,140
−

𝜋

180
∙ 4) = 0,458 [𝑟𝑎𝑑] 

(6.4) 

Průměr dotyku zubů kola a čelistí dwx´: 

 
𝑑𝑤𝑥

´ =
𝑑𝑏

cos 𝛼𝑤𝑥
´

=
60,140

cos 0,458
= 67,055 [𝑚𝑚] (6.5) 

Volba materiálu čelistí 

Materiál čelistí by měl mít lepší mechanické vlastnosti než zkoušené kolo, aby nedošlo k porušení 

čelistí dříve než u ozubeného kola. Toho lze docílit tím, že se využije k výrobě materiál VACO 180 

v běžném stavu, respektive po vyžíhání, a po samotné výrobě projdou čelisti procesem vytvrzení, čímž 

dojde ke zvýšení, jak meze pevnosti Rm, meze kluzu Re, tak i tvrdosti. Konkrétní hodnoty mechanických 
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vlastností materiálu VACO 180 v běžném stavu i po vytvrzení jsou uvedeny v Tab. 5.8. Vyšší tvrdost 

čelistí oproti ozubenému kolu je předpokladem k tomu, aby nedošlo k vymačkání kontaktní plochy, 

respektive její trvalé deformaci. To by mohlo mít za následek, že zatížení nebude působit, tak jak je 

předepsáno, což by znamenalo mylné výsledky zkoušky anebo by došlo k poruše čelistí takovým 

způsobem, že by zkouška nemohla být dokončena. Ozubená kola, vyráběná jak 3D tiskem, tak 

z tyčového polotovaru, budou tím pádem vyrobena do běžného stavu a následně vyžíhána, ke snížení 

vnitřního pnutí, ale nebudou vytvrzována. 

 

Obr. 6.5 – Upnuté ozubené kolo mezi navrženými čelistmi 

Závěr kapitoly 

Tato kapitola se zabývala postupem návrhu zkušebních čelistí. Čelo čelisti je sklopeno o úhel δ = 4° 

a to převedším z důvodu zlepšení stability upnutí zkoušeného ozubeného kola mezi čelisti. Při nulovém 

zatížení, což nastává pouze při upínání vzorku mezi čelisti, se horní hrana zubu dotýká vybrání čelisti, 

což umožňuje jednoduché a přesné upnutí ozubeného kola mezi čelisti. Dále čelisti jsou navrženy tak, 

aby zkušební zatěžující síla působila na rameni hfe = 2,46 mm a pod úhlem αFen = 24,13°. Samozřejmě 

jsou tyto hodnoty pouze teoretické a je nutné brát v úvahu výrobní tolerance čelisti, které tyto hodnoty 

lehce pozmění, což ale nemá zásadní vliv na průběh zkoušky. Vypočítané teoretické hodnoty pro 

navrženou geometrii kola, dle normy ISO 6336-3 [9], vychází hfe = 2,53 mm a αFen = 24,47°. Srovnáním 

si lze všimnout, že se jedná o téměř totožné hodnoty. Díky tomu je možné provést výpočet napětí 

v patě zubu dle normy ISO 6336-3 [9] a porovnat ho s MKP pevnostní analýzou a tím si ověřit platnost 

výsledků. Materiál, ze kterého budou vyrobeny čelisti bude stejný jako materiál ozubeného kola 

vyráběného běžnou výrobou, ovšem s tím rozdílem, že čelisti budou podrobeny tepelnému zpracování 

– vytvrzení. Tím dojde ke zlepšení mechanických vlastností a ke zvýšení tvrdosti oproti zkoušenému 

ozubenému kolu a díky tomu nebude docházet k vymačkání čela čelistí během únavových zkoušek. 
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7 Pevnostní analýza pomocí MKP 

Metodou konečných prvků je možné simulovat chování jednotlivých součástí, tak i sestav, bez 

toho, aniž by bylo nutné danou součást nebo sestavu vyrábět, což je vhodně z ekonomického hlediska. 

Ovšem ne vždy jdou veškeré vlivy zahrnout do simulace, proto stále mají reálné zkoušky své uplatnění. 

Tato kapitola se zaměřuje na pevnostní analýzu navržených čelistí a zkušebního ozubeného kola. 

Zároveň se pevnostní analýza metodou konečných prvků, jeví jako vhodné řešení pro návrh velikosti 

zatěžující zkušební síly, jelikož je možné analyzovat napětí a deformace jednotlivých součástí, které 

vznikají při působení dané síly. K analýze byl použit software Ansys Workbench 2020 R2, ve kterém se 

nachází modul Static structural, jenž slouží ke statickým pevnostním analýzám. K navržení zkušební síly 

a posouzení pevnosti čelistí, je statická analýza dostačující. Tímto způsobem je tedy možné navrhnout 

zatěžující síly, které budou představovat jednotlivé hladiny při únavových zkouškách na pulzátoru. 

Získaná data z únavových zkoušek se statisticky zpracují a poté bude možno sestrojit Wöhlerovu křivku. 

7.1 Úprava 3D modelu pro výpočet 

3D model, kde je celé ozubené kolo a obě čelisti, působící na zuby, je možné zjednodušit, tak aby 

konečné výsledky nebyly zásadně ovlivněny a zároveň výpočet byl jednodušší a rychlejší. A to tak, že 

pro výpočet byla využita pouze část ozubeného kola a jedna čelist, tak jak je vidět na Obr. 7.1. Aby 

nedocházelo k zavádějícím výsledkům vlivem odstranění částí modelu, jsou využity příslušné okrajové 

podmínky, které jsou popsány dále. 

 

Obr. 7.1 – Zjednodušení modelu 
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7.2 Materiálové vlastnosti 

V následujících tabulkách jsou uvedeny materiálové vlastnosti zadané do softwaru Ansys. Celkově 

jsou využity dva druhy materiálů: VACO 180 a Maraging steel – M300. VACO 180 je zde zastoupeno 

dvakrát, přičemž jedny hodnoty zobrazují mechanické vlastnosti v žíhaném stavu (odpovídá pro 

ozubené kolo) a druhé ve vytvrzeném stavu (odpovídá pro čelisti). 

Tab. 7.1 – VACO 180 v žíhaném stavu 

Název Označení Hodnota 

Modul pružnosti v tahu E 200 GPa 

Mez kluzu Re 900 MPa 

Mez pevnosti Rm 1040 MPa 

Poissonovo číslo µ 0,3 

Hustota ρ 8100 kg/m3 

Tab. 7.2 – VACO 180 ve vytvrzeném stavu 

Název Označení Hodnota 

Modul pružnosti v tahu E 200 GPa 

Mez kluzu Re 1800 MPa 

Mez pevnosti Rm 1900 MPa 

Poissonovo číslo µ 0,3 

Hustota ρ 8100 kg/m3 

Tab. 7.3 – Maraging steel M300 v žíhaném stavu 

Název Označení Hodnota 

Modul pružnosti v tahu E 185 GPa 

Mez kluzu Re 976 MPa 

Mez pevnosti Rm 1147 MPa 

Poissonovo číslo µ 0,3 

Hustota ρ 8100 kg/m3 

7.3 Odhad meze únavy pro zvolené materiály 

Před samotnou zkouškou je vhodné zjistit, respektive odhadnout, rozmezí napětí (v tomto případě 

se jedná o napětí v patě zubu), ve kterém bude únavová zkouška probíhat. Horní hranicí je mez kluzu 

materiálu zkoušeného ozubeného kola, jelikož cílem je dojít k lomu zubu, aniž by od samého začátku 

zkoušky docházelo k plastickým deformacím. Dolní hranicí je mez únavy, protože oblast zájmu, během 

únavových zkoušek, bude především oblast časované pevnosti (šikmá větev Wöhlerovy křivky). Odhad 

meze únavy je stanoven výpočtem a je proveden pro oba materiály, jak pro Maraging steel M300, tak 

i pro VACO 180. Ukázka výpočtu je provedena pro materiál VACO 180. Pro materiál 
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Maraging steel M300 byl proveden výpočet obdobně, ovšem jsou zde uvedeny pouze výsledné 

hodnoty v konečné tabulce výsledků. Zkoušené zuby jsou zatěžovány ohybem a druh dynamického 

namáhání je zde míjivé zatížení. I navzdory tomu, že se ve skutečnosti nejedná o „dokonalé“ míjivé 

zatížení, jelikož čelisti na ozubené kolo musí vyvíjet nějakou sílu pořád, aby nedošlo k uvolnění 

ozubeného kola během zkoušky, je pro zjednodušení uvažováno „dokonalé“ míjivé zatížení. Tato 

skutečnost nijak zásadně neovlivní výpočet, jelikož se jedná pouze o odhad. Kmit míjivého zatížení a 

popisující veličiny jsou zobrazeny na Obr. 7.2. 

 

Obr. 7.2 – Míjivé zatížení 

Odhad základní meze únavy pro plochý ohyb (R=-1) 

Vztah pro tuhle veličinu byl převzat ze zdroje [7]. Vztah je možno použít pro oceli s mezí pevnosti 

Rm = 500 ÷ 1500 MPa. 

 𝜎𝑜𝐶 = 0,29 ∙ 𝑅𝑚 + 111 = 0,29 ∙ 1040 + 111 = 412,6 [𝑀𝑃𝑎] (7.1) 

Rm – mez pevnosti materiálu [MPa] 

Stanovení součinitele velikosti 

V tomto případě se nejedná o kruhový průřez. Aby bylo možné určit součinitel velikosti, je nutné 

stanovit tzv. charakteristický rozměr. Pro obdélníkový průřez se charakteristický rozměr vypočítá dle 

[5] jako: 

 𝐷𝑒𝑓 = 0,808 ∙ √𝑠𝐹𝑛 ∙ 𝑏 = 0,808 ∙ √4,42 ∙ 11,2 = 5,69 [𝑚𝑚] (7.2) 

sFn – velikost patní sečny zubu [mm] 

b – šířka kola [mm] 
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Součinitel velikosti byl vypočítán ze dvou zdrojů [5][6] a následně byl vypočítán aritmetický 

průměr. 

Zdroj [5]: 

 휀𝑣1 = 1,222 − 0,277 ∙ log(𝐷𝑒𝑓) = 1,222 − 0,277 ∙ log(5,69) = 1,013 [−] (7.3) 

Zdroj [6]: 

 
휀𝑣2 = (

𝐷𝑒𝑓

7,62
)

−0,107

= (
5,69

7,62
)

−0,107

= 1,032 [−] (7.4) 

Aritmetický průměr: 

 
휀𝑣 =

𝜖𝑣1 + 𝜖𝑣2

2
=

1,013 + 1,032

2
= 1,022 [−] (7.5) 

Def – charakteristický rozměr [mm] 

Stanovení tvarového součinitele 

Tvarový součinitel bylo vhodné stanovit z příslušného grafu, který je na Obr. 7.3. Jelikož neexistuje 

graf, který by zahrnoval přímo ohyb zubu, bylo nutné vybrat nejpodobnější znázornění, čemuž nejlépe 

odpovídá ohýbaná osazená hřídel. Průměr d je zde nahrazen rozměrem sFn, průměr D rozměrem sDn a 

poloměr zaoblení r rozměrem ρfp. Pro stanovení tvarového součinitele je potřeba získat hodnoty z mezi 

výpočtů: 

 𝑟

𝑑
=

𝜌𝑓𝑝

𝑠𝐹𝑛
=

0,76

4,42
= 0,17 [−] (7.6) 

 

 𝐷

𝑑
=

𝑠𝐷𝑛

𝑠𝐹𝑛
=

5,93

4,42
= 1,34 [−] (7.7) 

ρfp – zaoblení paty zubu [mm] 

sFn – velikost patní sečny zubu [mm] 

sDn – vzdálenost od středu zubové mezery ke středu vedlejší zubové mezery [mm] 
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Obr. 7.3 – Graf pro stanovení tvarového součinitele [5] 

Z grafu vyplývá hodnota tvarového součinitele α1 = 1,46. 

Stanovení vrubového součinitele 

Vrubový součinitel je stanoven podle Neubera. K výpočtu je potřeba zjistit Neuberovu konstantu, 

která se stanoví z grafu. Graf je možné vidět na Obr. 7.4. 

 

Obr. 7.4 – Graf pro stanovení Neuberovy konstanty [5] 
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Neuberova konstanta pro materiál VACO 180 je podle grafu √𝐴 = 0,16 [𝑚𝑚−0,5] 

Vrubový součinitel podle Neubera se vypočítá dle vztahu: 

 
𝛽𝑛𝑒𝑢 = 1 +

𝛼1 − 1

1 +
√𝐴

√𝜌𝑓𝑝

= 1 +
1,43 − 1

1 +
0,16

√0,76

= 1,39 [−] 
(7.8) 

α1 – tvarový součinitel [-] 

ρfp – zaoblení paty zubu [mm] 

√𝐴 – Neuberova konstanta [mm-0,5] 

Stanovení součinitele kvality povrchu 

Zuby budou broušené na hodnotu Ra = 1,6 µm. Z grafu viditelného na Obr. 7.5 byl stanoven 

součinitel kvality povrchu pro materiál VACO 180. Součinitel nabývá hodnoty ηp = 0,795. 

 

Obr. 7.5 – Graf pro stanovení součinitele kvality povrchu [5] 

Odhad skutečné meze únavy pro souměrně střídavý ohyb (R=-1) 

 
𝜎𝑜𝐶

∗ = 𝜎𝑜𝐶 ∙
𝜖𝑣 ∙ 𝜂𝑝

𝛽𝑛𝑒𝑢
= 412,6 ∙

1,022 ∙ 0,795

1,39
= 241,5 [𝑀𝑃𝑎] (7.9) 

σoC – základní mez únavy pro souměrně střídavý ohyb [MPa] 

εv – součinitel velikosti [-] 

ηp – součinitel kvality povrchu [-] 

βneu – vrubový součinitel [-] 
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Odhad skutečné meze únavy pro míjivý ohyb (R=0) 

Vztah vychází z obecné konstrukce Haighova diagramu (viz Obr. 7.6). Koeficient citlivosti 

k asymetrii cyklu je definován jako: 

 

𝜓∗ = tan 𝛼𝐻 =
𝜎𝑜𝐶

∗ −
𝜎𝑜ℎ𝐶

∗

2
𝜎𝑜ℎ𝐶

∗

2

=
2𝜎𝑜𝐶

∗ − 𝜎𝑜ℎ𝐶
∗

𝜎𝑜ℎ𝐶
∗  (7.10) 

Koeficient citlivosti k asymetrii cyklu je možné odhadnout na základě meze pevnosti materiálu Rm 

z Tab. 7.4. 

Tab. 7.4 – Citlivost k asymetrii cyklu [5] 

Mez pevnosti Rm [MPa] 350 ÷ 550 550 ÷ 750 750 ÷ 1000 1000 ÷ 1200 

Ψ* 
tah-tlak, ohyb 0,1 0,15 0,2 0,25 ÷ 0,3 

krut 0,05 0,10 0,15 0,15 ÷ 0,25 

 

Ze vztahu (7.10) je možné vyjádřit skutečnou mez únavy pro míjivý ohyb: 

 
𝜎𝑜ℎ𝐶

∗ =
2𝜎𝑜𝐶

∗

1 + 𝜓∗
=

2 ∙ 241,5

1 + 0,3
= 371,5 [𝑀𝑃𝑎] (7.11) 

σoC
* – skutečná mez únavy pro souměrně střídavý ohyb [MPa] 

ψ* – koeficient citlivosti k asymetrii cyklu [-] 

 

Obr. 7.6 – Obecná konstrukce Haighova diagramu 
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Tabulka výsledných hodnot 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty jednotlivých veličin pro oba materiály. Dle odhadu je 

patrné, že Maraging steel M300 vykazuje větší hodnotu meze únavy pro míjivý ohyb, ovšem je třeba 

zdůraznit, že se jedná pouze o odhad. 

Tab. 7.5 – Shrnutí výsledných hodnot 

Název Označení 
Materiál 

VACO 180 Maraging steel M300 

Základní mez únavy pro 

souměrně střídavý ohyb 

σoC [MPa] 412,6 443,6 

Součinitel velikosti εv [-] 1,022 

Tvarový součinitel α1 [-] 1,46 

Vrubový součinitel βneu [-] 1,39 1,4 

Součinitel kvality povrchu ηp [-] 0,795 0,78 

Skutečná mez únavy pro 

souměrně střídavý ohyb 

σoC
* [MPa] 241,5 252,6 

Skutečná mez únavy pro 

míjivý ohyb 

σohC
* [MPa] 371,5 388,7 

7.4 Numerické řešení 

V dalších krocích jsou blíže rozebrány použité okrajové podmínky ve výpočetním modelu a 

dosažené výsledky. 

Okrajové podmínky 

Jednou z použitých vazeb je vazba „Fixed Joint“, která odebírá všechny stupně volnosti. Tato vazba 

je použita na spodní část výřezu ozubeného kola – viz Obr. 7.7. 

 

Obr. 7.7 – Vazba „Fixed Joint“ umístěná na ozubené kolo (modrá plocha) 
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Další použitá vazba je „Translational Joint“. Tato vazba odebírá všechny stupně volnosti kromě 

posuvu v jednom směru, v tomto případě ve směru osy Y globálního souřadného systému, respektive 

ve směru osy X přídavného souřadného systému – viz Obr. 7.8. 

 

Obr. 7.8 – Vazba „Translational Joint“ umístěná na čelist (modrá plocha) 

Dále bylo nutné nastavit kontakt mezi čelistí a ozubeným kolem. To slouží k tomu, aby software 

počítal s tím, že dochází nebo může docházet mezi zvolenými plochami k dotyku, což v tomto případě 

dochází mezi spodní plochou čelisti a horní plochou zubu. Ve skutečnosti dochází mezi čelistí a zubem 

ke tření, proto byl zvolen „Frictional Contact“, kde byl nastaven součinitel tření f = 0,1 [-], což odpovídá 

tření mezi ocel – ocel – viz Obr. 7.9. [32] 

 

Obr. 7.9 – Nastavení kontaktu pomocí „Frictional Contact“ (modrá a červená plocha) 
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V neposlední řadě bylo nutné definovat zatížení. V tomto případě se jedná o sílu, která působí na 

horní plochu čelisti. Na horní ploše čelisti je definovaná vazba „Translational Joint“. Sílu je možné 

nastavit přímo do této vazby, jak je vidět na Obr. 7.10. Velikost zatížení je upřesněno dále. 

 

Obr. 7.10 – Nastavení zatížení do vazby „Translational Joint“ (modrá plocha a červená šipka) 

Nastavení sítě 

Jako další krok následovalo nastavení sítě. Tento krok je podstatný a zásadně ovlivňuje, jak 

přesnost výsledků, tak délku výpočtu. Globální velikost elementů byla zvolena 4 mm a u zkoumané 

oblasti, tedy u spodní části čelistí a u zkoušeného zubu, byla síť zjemněna na 0,3 mm. Síť na jednotlivých 

součástech lze vidět na Obr. 7.11, Obr. 7.12, Obr. 7.13. 

 

Obr. 7.11 – Síť na čelisti 
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Obr. 7.12 – Síť na ozubeném kole 

 

Obr. 7.13 – Celkový pohled na síť 
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Výpočet – ověření funkčnosti výpočtového modelu 

V první fázi byl proveden zkušební výpočet pro ověření, zda výpočtový model funguje správně. Pro 

ověření byl zvolen točivý moment T1 = 100 N∙m, což odpovídá jmenovitému obvodovému zatížení 

Ft1 = 3125 N. Dále byl proveden výpočet jmenovitého napětí v patě zubu dle normy ČSN ISO 6336-3 [9]. 

Napětí vyšlo pro zvolené zatížení σF0 = 457,4 MPa. Celý tento výpočet byl proveden pomocí softwaru 

MathCAD 15 a je k nalezení v příloze B.  

Stejné zatížení bylo aplikováno na výpočtový model MKP. Jak je možno vidět na Obr. 7.14, tak 

napětí v patě horní části zubu (tahová složka napětí) se pohybuje v průměru 404,3 MPa. Oproti výpočtu 

dle normy, kde napětí vyšlo 457,4 MPa, to znamená rozdíl 11,5 %. Srovnáním těchto dvou odlišných 

výpočtů, lze konstatovat, že výpočtový model MKP se chová správně, a tudíž další výsledky je možno 

brát jako relevantní. 

Napětí v patě dolní části zubu (tlaková složka napětí) se pohybuje v průměru 649,3 MPa, oproti 

napětí v patě horní části zubu (tahová složka napětí) je hodnota o něco vyšší, to způsobuje fakt, že zub 

není zatěžován symetricky. Osa zkoušeného zubu není vodorovná, proto napětí na obou stranách 

nemohou být stejná, což je další potvrzení, že výpočtový model se chová správně. 

Na obou krajích zubu si lze povšimnout lokálních špiček napětí, jejichž hodnoty několikanásobně 

převyšují hodnoty okolních napětí. Jedná se o takzvané singularity, pro které platí, že napětí roste nade 

všechny meze a tím pádem výsledky nekonvergují k reálným hodnotám. Nutno podotknout, že u 

reálných součástí se singularity nevyskytují, proto je lze z výpočtů vyloučit.  

 

Obr. 7.14 – Zkušební výpočet pomocí MKP 
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 Výpočet – aplikace stanovených sil a posouzení pevnosti čelistí 

Jak již bylo zmíněno výše: „Před samotnou zkouškou je vhodné zjistit, respektive odhadnout, 

rozmezí napětí (v tomto případě se jedná o napětí v patě zubu), ve kterém bude únavová zkouška 

probíhat. Horní hranicí je mez kluzu materiálu zkoušeného ozubeného kola, jelikož cílem je dojít k lomu 

zubu, aniž by od samého začátku zkoušky docházelo k plastickým deformacím. Dolní hranicí je mez 

únavy, protože oblast zájmu, během únavových zkoušek, bude především oblast časované pevnosti 

(šikmá větev Wöhlerovy křivky).“ Mez kluzu je pro oba materiály známá a mez únavy byla odhadnuta 

výpočtem, který je výše (viz kapitola 7.3).  

V předchozím kroku, kde bylo provedeno ověření funkčnosti výpočtového modelu, bylo zjištěno, 

že výpočet napětí v patě zubu dle normy [9] je věrohodný, jelikož se výsledky, oproti výpočtu MKP, liší 

o zhruba 11,5 %. Odhad maximální a minimální zatěžovací síly byl proveden pomocí vztahu pro výpočet 

jmenovitého napětí v patě zubu. Z tohoto vztahu byla vyjádřena potřebná zatěžovací síla, tak aby došlo 

ke vzniku chtěného napětí v patě zubu. Celý tento výpočet je možné vidět v příloze B. Zde jsou uvedeny 

pouze výsledky jednotlivých výpočtů. 

Do výpočtu maximální zatěžovací síly Fzmax vstupuje hodnota meze kluzu Re pro materiál VACO 

180. Je to z toho důvodu, že mez kluzu pro tento materiál je udávána o něco menší oproti materiálu 

Maraging steel M300. Tím bude docíleno, že maximální zatěžovací síla nebude generovat napětí v patě 

zubu větší, než je mez kluzu obou materiálů a tím pádem nebude docházet od samého počátku zkoušky 

k plastickým deformacím. Dle výpočtů uvedených v příloze B vyplývá velikost maximální zatěžovací síly 

Fzmax = 6148 N. Výsledky analýzy pro tuto velikost zatížení lze vidět na Obr. 7.15, Obr. 7.16 a Obr. 7.17. 

 

Obr. 7.15 – Napětí v patě při zatížení silou Fzmax
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Obr. 7.16 – Tlakové napětí od čelisti při zatížení silou Fzmax 

 

Obr. 7.17 - Tlakové napětí na čelisti při zatížení silou Fzmax 
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Zatížením zubu silou Fzmax se potvrdilo, že napětí horní v patě zubu (tahová složka napětí) se 

pohybuje okolo meze kluzu materiálu VACO 180 (viz Obr. 7.15). Dále si lze všimnout, že napětí v dolní 

patě zubu (tlaková složka napětí) je opět vyšší než v horní patě zubu. Průměrná hodnota tohoto napětí 

přesahuje mez kluzu. Jelikož je výpočet prováděn pouze v elastické oblasti platnosti Hookova zákona, 

nejsou tyto hodnoty důvěryhodné, ve skutečnosti by toto napětí dosahovalo nižších hodnot. I přesto 

lze konstatovat, že toto napětí není nijak kritické, protože se jedná o tlakové napětí, při kterém 

nedochází ke vzniku únavových trhlin, nýbrž naopak k jejím scelováním. Navíc toto zatížení je na 

výpočtový model aplikováno především z toho důvodu, aby bylo možné posoudit pevnost čelistí, 

jelikož vyšší zatížení při zkoušce použito nebude. 

Opět je možné si všimnout na krajích zubu napěťových špiček, které konkrétně v tomto případě 

vznikají na ostrých hranách. Jak již bylo zmíněno, jedná se o tzv. singularity, které lze z výpočtů vyloučit. 

Napětí na čelisti vzniká především na kontaktní ploše, která se dotýká zkoušeného zubu a dále pak 

ve vybrání čelisti. Jak je možno vidět na Obr. 7.17, průměrná hodnota napětí na kontaktní ploše se 

pohybuje okolo 626,6 MPa. Navíc je nutno připomenout, že čelisti budou vyráběny z materiálu 

VACO 180 a poté budou vytvrzeny, čímž dojde ke zvýšení mechanických vlastností a ke zvýšení tvrdosti, 

což předchází k tomu, aby se čelisti během zkoušky „vymačkaly“. Vzhledem k tomu, že mez kluzu, pro 

vytvrzený materiál VACO 180 je Re = 1800 MPa, je možné konstatovat, že z pevnostního hlediska 

nebudou mít čelisti problém vydržet. 

Do výpočtu minimální zatěžovací síly Fzmin vstupuje hodnota skutečné meze únavy pro míjivý ohyb 

σohC
* pro materiál Maraging steel M300. Je to z toho důvodu, že skutečná mez únavy pro míjivý ohyb 

pro tento materiál je vypočítána o něco větší oproti materiálu VACO 180. Tím bude docíleno, že 

minimální zatěžovací síla bude generovat napětí větší, než je odhadnutá skutečná mez únavy pro oba 

materiály, což je předpoklad k tomu, že dojde k poruše vzorku v oblasti časované pevnosti. Dle výpočtů 

uvedených v příloze B vyplývá velikost minimální zatěžovací síly Fzmin = 2655 N. Zobrazené výsledky 

z MKP analýzy, které lze vidět na Obr. 7.18, Obr. 7.19, Obr. 7.20, slouží pouze pro ilustraci vznikajících 

napětí, nevznikají zde žádná kritická napětí, které by byly potřeba dále analyzovat. 
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Obr. 7.18 - Napětí v patě při zatížení silou Fzmin 

 

Obr. 7.19 - Tlakové napětí od čelisti při zatížení silou Fzmin 
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Obr. 7.20 - Tlakové napětí na čelisti při zatížení silou Fzmin 

Závěr kapitoly 

V této kapitole bylo úkolem provést pevnostní analýzu pomocí MKP, kde dochází k zatěžování 

ozubeného kola zkušební čelistí a ověřit, zda jsou výsledky analýzy platné. A na základě této analýzy 

provést zhodnocení, zda čelisti z pevnostního hlediska vydrží. Na zkušební čelist byla tedy aplikována 

maximální zatěžující síla Fzmax = 6148 N, která byla získána ze vztahu, který uvádí norma ISO 6336-3 [9] 

pro výpočet jmenovitého napětí v patě zubu (výpočet je uveden v příloze B). Toto zatížení mělo v patě 

zubu vyvodit napětí o velikosti meze kluzu materiálu VACO 180, což se potvrdilo. Díky tomu bylo jasné, 

že okrajové podmínky a výpočet je nastaven správně. Maximální napětí v kontaktní ploše čelisti se 

pohybovalo v průměru 630 MPa. Mez kluzu materiálu VACO 180 ve vytvrzeném stavu se pohybuje 

okolo 1800 MPa. Tím se hodnota bezpečnosti k mezi kluzu se blíží k hodnotě 3, čímž lze konstatovat, 

že čelisti nebudou mít problém z pevnostního hlediska vydržet. 
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8 Závěr 

Všechny vytyčené cíle této práce byly splněny, čímž byla provedena příprava pro následné 

únavové zkoušky ozubených kol vyráběné pomocí 3D tisku.  

V této práci byla provedena rešerše vybraných technologií 3D tisku, díky kterým je možné tisknout 

kovové součásti. Pro tento účel se jako nejvhodnější jevila technologie DMLS (Direct metal laser 

sintering), která spadá do kategorie 3D tisku, kde dochází ke spékání práškové vrstvy. Touto technologií 

je možné tisknout ze široké škály materiálů od titanu, přes hliníkové slitiny, až po vysokopevnostní 

oceli. Výtisky mají relativně vysokou pevnost oproti ostatním technologiím, a proto je tato technologie 

vhodná pro mechanicky namáhané součásti, tím pádem se nejvíce hodí pro výrobu ozubených kol. 

Dále byl proveden návrh geometrie zkušebního ozubeného kola, na základě identifikace 

vloženého kola zpátečky převodovky MQ100. Výsledkem návrhu je ozubené kolo s přímým ozubením, 

kde roztečná kružnice má velikost 64 mm a modul je o velikosti 2 mm. Ostatní geometrické parametry 

ozubeného kola je možné vidět v Tab. 5.5, případně v příloze A. Pro výrobu ozubených kol byly zvoleny 

materiály Maraging steel – M300 a VACO 180. Maraging steel – M300 je ve formě prášku, tudíž se 

jedná o materiál pro 3D tisk. VACO 180 je možno dostat jako běžný tyčový polotovar, proto tento 

materiál bude sloužit pro výrobu porovnávacího zkušebního vzorku běžnou výrobou. V obou případech 

se jedná o nízkouhlíkové vysokopevnostní oceli se stejným chemickým složením a podobnými 

mechanickými vlastnostmi, což je zásadní předpoklad pro to, aby bylo možné provést porovnávací 

zkoušku a tím bylo možné porovnat a zhodnotit únavové vlastnosti 3D tištěného dílu oproti dílu 

vyráběného běžnou výrobou. Další výhodou těchto materiálů je možnost vytvrzení. 

V neposlední řadě se práce zabývala návrhem zkušebních čelistí. Čelo čelisti je sklopeno o úhel 

δ = 4° a to převedším z důvodu zlepšení stability upnutí zkoušeného ozubeného kola mezi čelisti. Při 

nulovém zatížení, což nastává pouze při upínání vzorku mezi čelisti, se horní hrana zubu dotýká vybrání 

čelisti, což umožňuje jednoduché a přesné upnutí ozubeného kola mezi čelisti. Dále čelisti jsou 

navrženy tak, aby zkušební zatěžující síla působila na rameni hfe = 2,46 mm a pod úhlem αFen = 24,13°. 

Vypočítané teoretické hodnoty pro navrženou geometrii kola, dle normy ISO 6336-3 [9], vychází 

hfe = 2,53 mm a αFen = 24,47°. Srovnáním si lze všimnout, že se jedná o téměř totožné hodnoty. Díky 

tomu je možné provést výpočet napětí v patě zubu dle normy ISO 6336-3 [9] a porovnat ho s MKP 

pevnostní analýzou a tím si ověřit platnost výsledků. Samozřejmě je nutno brát v potaz výrobní 

tolerance a to, že hodnoty rozměrů díky tomu budu lehce vychýleny, každopádně na následnou 

zkoušku to nebude mít znatelný vliv. Materiál, ze kterého budou vyrobeny čelisti bude stejný jako 

materiál ozubeného kola vyráběného běžnou výrobou, ovšem s tím rozdílem, že čelisti budou 

podrobeny tepelnému zpracování – vytvrzení. Tím dojde ke zlepšení mechanických vlastností a ke 

zvýšení tvrdosti oproti zkoušenému ozubenému kolu a díky tomu nebude docházet k vymačkání čela 

čelistí během únavových zkoušek. 
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V poslední řadě bylo úkolem provést pevnostní analýzu pomocí MKP. Analýzou bylo zkoumáno, 

zda čelisti z pevnostního hlediska vydrží a také bylo ověřeno pomocí výpočtů, že výsledky jsou platné. 

Na zkušební čelist byla tedy aplikována maximální zatěžující síla Fzmax = 6148 N, která byla získána ze 

vztahu, který uvádí norma ISO 6336-3 [9] pro výpočet jmenovitého napětí v patě zubu (výpočet je 

uveden v příloze B). Toto zatížení mělo v patě zubu vyvodit napětí o velikosti meze kluzu materiálu 

VACO 180, což se potvrdilo. Díky tomu bylo jasné, že okrajové podmínky a výpočet je nastaven správně. 

Maximální napětí v kontaktní ploše čelisti se pohybovalo v průměru 630 MPa. Mez kluzu materiálu 

VACO 180 ve vytvrzeném stavu se pohybuje okolo 1800 MPa. To znamená, že se hodnota bezpečnosti 

k mezi kluzu blíží k hodnotě 3, čímž lze konstatovat, že čelisti nebudou mít problém z pevnostního 

hlediska vydržet.  
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Seznam příloh 

Výkresy: 

Výkres Název výkresu Označení Formát 

Výrobní výkres Ozubené kolo DP_ 001 A3 

Výrobní výkres Ozubené kolo 2 DP_ 002 A3 

Výrobní výkres Čelist DP_ 003 A4 

Ostatní přílohy: 

Označení Název (obsah) přílohy 

Příloha A Geometrie ozubení 

Příloha B Výpočet ramene ohybového momentu hFe a úhel sklonu působící síly Fz; 

výpočet jmenovitého napětí v patě zubu σF0; odhad zkušební síly Fzmax a Fzmin 

Použitý software: 

Autodesk Inventor 2021 

MathCAD 15 

Ansys Workbench 2020 R2 

GEOMETRIE (software vyvinutý na katedře 347 VŠB-TUO) 

PROFILDATA (software vyvinutý na katedře 347 VŠB-TUO) 
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