
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FAKULTA STROJNÍ

KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ

Návrh rychlozdvihové převodovky

Design of a Quick-lifting Gearbox

Student: Bc. Michal Dvořáček

Vedoucí diplomové práce:     doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.

Ostrava 2010



Návrh rychlozdvihové převodovky Bc. Michal Dvořáček

2



Návrh rychlozdvihové převodovky Bc. Michal Dvořáček

3

Místopřísežné prohlášení studenta

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně 

pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady 

a literaturu.

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

                                                                                                   podpis studenta



Návrh rychlozdvihové převodovky Bc. Michal Dvořáček

4

Prohlašuji, že

 byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

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

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní

dílo.

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

„VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§35 

odst. 3).

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové

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

systému VŠB-TUO.

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

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

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněná v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

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

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

obhajoby.

V Ostravě : ………………..                                                                 …………………...

podpis

Bc. Michal Dvořáček

Pod Lipami 1912, 753 01 Hranice I – město



Návrh rychlozdvihové převodovky Bc. Michal Dvořáček

5

Anotace diplomové práce

DVOŘÁČEK, M.  Návrh rychlozdvihové převodovky. Ostrava: Katedra částí a 

mechanismů strojů, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, 74 s. 

Diplomová práce, vedoucí Kaláb, K.

Diplomová práce se zabývá konstrukcí rychlozdvihové převodovky. V úvodu práce 

jsou uvedeny aplikace rychlozdvihových převodovek v praxi. Dále je popsáno konkrétní 

řešení převodovky a provedeny pevnostní kontroly šnekového soukolí, hřídelů a výpočet 

trvanlivosti jednotlivých ložisek. Pevnost svařované skříně převodovky je ověřena 

metodou konečných prvků. Příloha obsahuje sestavný výkres rychlozdvihové převodovky, 

výkres svařence skříně převodovky a výrobní výkres šnekového kola.

Anotation of Thesis

DVOŘÁČEK, M. Design of a Quick-lifting Gearbox. Ostrava: Department of  Machine 

Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of 

Ostrava, 2010, 74 p. Thesis, head: Kaláb, K.

The thesis deals with a design of a quick-lifting gearbox. In the introduction of the 

thesis there are applications of quick-lifting gearboxes in practice. The concrete solution of 

the quick-lifting gearbox is described here and the strenght examination of a worm-gear, 

shafts and the calculation of longevity separated bearings are made. The strenght of a 

welded case gear-box is tested by the finite elements metod. An attachment includes a 

formed drawing of the quick-lifting gearbox, a drawing of the weldment case gear-box and 

a production drawing of the worm wheel.
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Seznam použitého značení

A [mm.mm-1] Otáčkové číslo

A [mm0,5] Neuberova konstanta

C [N] Základní dynamická únosnost ložiska

Co [N] Základní statická únosnost ložiska

D [mm] Velký průměr ložiska

D1 [mm] Malý průměr matice

E [MPa] Modul pružnosti v tahu

F [N] Zadaná osová síla

Fa1,2 [N] Axiální síla v ozubení šneku a šnekového kola 

Fkr [N] Kritická síla 

Fr1,2 [N] Radiální síla v ozubení šneku a šnekového kola

Fs [N] Výpočtová osová síla ve šroubu

Ft1,2 [N] Obvodová síla v ozubení šneku a šnekového kola

FA [N] Výsledné axiální zatížení ložiska B

H1 [mm] Nosná výška závitu

Jmin [mm4] Moment setrvačnosti plochy průřezu

KF [-] Součinitel zatížení v ohybu

KH [-] Součinitel zatížení v dotyku

KH [-] Součinitel rozdělení zatížení na spolu zabírající páry zubů

KHβ [-] Součinitel koncentrace zatížení podél dotykové čáry

KI [-] Součinitel vnějších dynamických sil

KV [-] Součinitel vnitřních dynamických sil

LV [mm] Výpočtová délka pohybového šroubu na vzpěr

Lh [hod] Požadovaná trvanlivost

Lred [mm] Redukovaná délka

L10h [hod] Trvanlivost ložiska při 10 [%] pravděpodobnosti poruchy

M [Nm] Moment síly

MA,B,C,D [Nm] Moment sil k bodům A, B, C, D

MN [Nm] Jmenovitý moment elektromotoru

MT1,2 [Nm] Točivý moment na hřídeli šneku a šnekového kola

MTz [Nm] Moment tření v závitu

Mo [Nm] Výsledný ohybový moment

Mz [Nm] Záběrový moment elektromotoru

NE [cykly] Ekvivalentní počet provozních cyklů

N0 [cykly] Základní počet cyklů
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P [N] Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

PN [W] Jmenovitý výkon elektromotoru

PZ [W] Ztrátový výkon

Ph [mm] Stoupání závitu

P0 [N] Ekvivalentní statické zatížení ložiska

P1 [W] Výkon na vstupním hřídeli převodovky

Q [W] Tepelný výkon

RA [N] Výsledná reakce v bodě A

RAx [N] Reakce v bodě A ve směru osy x

RAz [N] Reakce v bodě A ve směru osy z

RB [N] Výsledná reakce v bodě B

RBx [N] Reakce v bodě B ve směru osy x

RBy [N] Reakce v bodě B ve směru osy y

RBz [N] Reakce v bodě B ve směru osy z

RC [N] Výsledná reakce v bodě C

RCx [N] Reakce v bodě C ve směru osy x

RCy [N] Reakce v bodě C ve směru osy y

RD [N] Výsledná reakce v bodě D

RDx [N] Reakce v bodě D ve směru osy x

RDy [N] Reakce v bodě D ve směru osy y

RDz [N] Reakce v bodě D ve směru osy z

Re [MPa] Mez kluzu

Rm [MPa] Mez pevnosti

S [mm2] Plocha průřezu

Wk [mm3] Modul průřezu plochy v krutu

Wo [N] Modul průřezu plochy v ohybu

X [-] Součinitel radiálního zatížení ložiska

Y,Y0,Y2 [-] Součinitel axiálního zatížení ložiska

YF [-] Součinitel tvaru zubu

Yβ [-] Součinitel tvaru zubu

ZH [-] Součinitel tvaru zubu

Z´H [-] Předběžný součinitel tvaru zubu

ZM [MPa0,5] Součinitel materiálů zubů

a [mm] Výpočtová osová vzdálenost

aw [mm] Pracovní osová vzdálenost

bf [-] Součinitel ložiska
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b2 [mm] Šířka šnekového kola

c* [-] Jednotková hlavová vůle

d [mm] Vnitřní průměr ložiska

d1 [mm] Roztečný průměr šneku

d2 [mm] Roztečný průměr šnekového kola, střední průměr závitu

d3 [mm] Malý průměr závitu

da1,2 [mm] Hlavový průměr šneku a šnekového kola

daM2 [mm] Největší průměr šnekového kola

df1,2 [mm] Patní průměr šneku a šnekového kola

dm [mm] Střední průměr ložiska

dw1,2 [mm] Valivý průměr šneku a šnekového kola

en1,2 [mm] Šířka mezery šneku a šnekového kola v normálné rovině

ex1,2 [mm] Šířka mezery šneku a šnekového kola v osové rovině

fz [-] Součinitel tření v závitu

h [mm] Výška pohybové matice

h*a [-] Jednotková výška hlavy zubu

ha1,2 [mm] Výška hlavy zubu šneku a šnekového kola

hf1,2 [mm] Výška paty zubu šneku a šnekového kola

i [-] Převod

imin [mm] Minimální poloměr setrvačnosti plochy průřezu

k [W.m-2.K-1] Součinitel prostupu tepla

kdmin [-] Minimální dynamická bezpečnost

ks [-] Statická bezpečnost

ksmin [-] Minimální statická bezpečnost

kv [-] Výsledná bezpečnost

kvz [-] Vzpěrná bezpečnost

kβ [-] Součinitel vrubu

kσ [-] Dynamická bezpečnost v ohybu

kτ [-] Statická bezpečnost v krutu

l1 [mm] Délka šneku

mn [mm] Normálný modul

n1,2 [min-1] Otáčky šneku a šnekového kola

nN [min-1] Jmenovité otáčky elektromotoru

pD [MPa] Dovolený tlak v závitu

q [-] Součinitel průměru

r*f [-] Jednotkový poloměr zaoblení paty zubu

s0 [-] Statická bezpečnost ložiska
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s0D [-] Dovolená statická bezpečnost ložiska

sn1,2 [mm] Tloušťka zubu šneku a šnekového kola v normálné rovině

sx1,2 [mm] Tloušťka zubu šneku a šnekového kola v osové rovině

sF [-] Bezpečnost v ohybu

sFmin [-] Minimální bezpečnost v ohybu

sH [-] Bezpečnost v dotyku

sHmin [-] Minimální bezpečnost v dotyku

tM [°C] Mezní teplota maziva

td [hod] Domazávací interval

to [°C] Teplota okolí

v [m.min-1] Rychlost zdvihu

v* [mm]

vk [m.s-1] Kluzná rychlost

x [-] Jednotkové posunutí

xmin [-] Minimální jednotkové posunutí

y [mm] Výsledná hodnota průhybu hřídele v prostoru

yD [mm] Dovolená hodnota průhybu hřídele

ymax [mm] Maximální hodnota průhybu hřídele

z [závit] Počet závitů

zM [zub] Teoretický mezní počet zubů

z´M [zub] Praktický mezní počet zubů

zv [zub] Počet zubů virtuálního kola

z1,2 [zub] Počet zubů šneku a šnekového kola

Δz [mm] Přírůstek délky 

Θ [-] Součinitel deformace šneku

n [°] Normálný úhel záběru

σ [-] Součinitel tvaru vrubu v ohybu

τ [-] Součinitel tvaru vrubu v krutu

β [-] Součinitel vrubu podle Neubera

βv [-] Součinitel způsobu uložení prutu

γ [°] Výpočtový úhel stoupání 

γw [°] Pracovní úhel stoupání

εv [-] Součinitel velikosti součásti

ε [-] Součinitel záběru v hlavním řezu

φ´ [°] Třecí úhel šneku a šroubu 
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φA,B,C,D [°] Úhel naklopení ložisek A, B, C, D

ιoz [-] Účinnost ozubení

ιpř [-] Účinnost převodu

ιšr↑, [-] Účinnost šroubové vazby při zvedání a spouštění

ιL1,2 [-] Účinnost ložisek hřídele šneku a šnekového kola

λ [-] Štíhlost

λm [-] Mezní štíhlost

μ [-] Poissonova konstanta

σF [MPa] Napětí v ohybu

σFkrit [MPa] Kritické napětí v ohybu

σH [MPa] Napětí v dotyku

σHD [MPa] Dovolené napětí v dotyku

σc [MPa] Mez únavy hladkého vzorku

σc* [MPa] Mez únavy reálné součásti

σc(-1) [MPa] Mez únavy pro střídavé zatížení

σc(0) [MPa] Mez únavy pro míjivé zatížení

σo [MPa] Napětí v ohybu

σred [MPa] Redukované napětí

σt [MPa] Napětí v tahu

σu [MPa] Mez úměrnosti

τk [MPa] Napětí v krutu

ψ [°] Úhel stoupání šroubu

ψD [-] Poměrná šířka kola
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1. Úvod

Rychlozdvihové převodovky jsou využívány v řadě průmyslových odvětví jako např. 

papírenský, sklářský, automobilový, hutní průmysl, ale také v oblasti komunikačních 

technologiích a ve zdravotnictví. Těmito převodovkami jsou nahrazovány pneumatické a 

hydraulické systémy, zejména v oblastech, kde je požadováno čisté, tiché a spolehlivé 

řešení.
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2. Cíle diplomové práce:

V rámci splnění zadání diplomové práce jsou stanoveny následující dílčí cíle:

 Aplikace rychlozdvihových převodovek v praxi,

 návrh konstrukčního řešení rychlozdvihové převodovky pro zadané parametry,

 návrh vhodného typu a dimenze elektromotoru,

 pevnostní kontroly příslušných částí převodovky včetně návrhu vhodného mazání a 

typu maziva převodu,

 volba typu ložisek a určení trvanlivosti jednotlivých ložisek,

 pevnostní a deformační kontrola skříně převodovky.
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3. Aplikace rychlozdvihových převodovek v praxi

Na obr.3.1 je znázorněn paralelní kinematický řídící systém radioteleskopu, složený 

ze šesti rychlozdvihových převodovek, každá se zdvihem 3,5 [m]. Systém šesti 

rychlozdvihových převodovek je zde použit pro velice přesné nastavení polohy antény. 

Obr. 3.1 – Radioteleskopický přijímač …[17]

Na obr.3.2 je znázorněno použití rychlozdvihových převodovek pro zvedání nůžkové 

plošiny. Převodovky jsou poháněny jedním motorem přes rozvodovku pomocí spojovacích 

hřídelů podle schématu na obr.3.3.

Obr. 3.2 – Nůžková zvedací plošina …[17]                             Obr. 3.3 – Schéma pohonu …[17]
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Na obr.3.4 slouží rychlozdvihová převodovka k zajištění výkyvného pohybu v rozsahu      

0 [°] až 90 [°] radioteleskopické antény.

Obr. 3.4 – Radioteleskopická anténa …[17]

Na obr.3.5 je znázorněno využití rychlozdvihových převodovek pro zajištění pohybu 

manipulačního zařízení ve třech osách. V první úrovni je zajištěno zvedání a spouštění

pomocí čtyř převodovek, které jsou poháněné pouze jedním motorem přes dvě 

rozvodovky a propojené pomocí spojovacích hřídelů. Ve druhé úrovni je zajištěn 

horizontální posuv ve vodorovné ose pomocí jedné převodovky s vlastním pohonem. Ve 

třetí úrovni je dvěma převodovkami, se samostatným pohonem, zajištěn výkyvný pohyb 

okolo otočného čepu.

Obr. 3.5 – Tří osé manipulační zařízení …[17]
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Na obr.3.6 slouží systém čtyř rychlozdvihových převodovek ke zvedání víka tlakové 

nádoby o hmotnosti 35 000 [kg] v Hydrostatickém výzkumném centru v Houstonu.

Obr. 3.6 – Zařízení k manipulaci s víkem tlakové nádoby …[18]

Na obr.3.7 slouží rychlozdvihové převodovky k nastavování polohy jednotlivých hlav 

dvanáctihlavé pásové pily pro řezání dřevěných desek na přednastavené délky.

Obr. 3.7 – Dvanáctihlavá pásová pila …[18]

Z výše uvedených příkladů aplikací rychlozdvihových převodovek v praxi lze vidět, že 

využití těchto převodovek je široké. Rychlozdvihové převodovky jsou vyráběny v různých 

konfiguracích řadou výrobců, v České republice je to např. firma T.E.A. Technik s.r.o., 

v Německu firma Pfaff – silberblau Hebezeugfabrik GmbH. a ve Velké Británii firma Power 

Jacks Ltd..
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4. Druhy rychlozdvižných převodovek

Pro pohon rychlozdvihových převodovek je nejčastěji používán elektromotor. 

Rychlozdvihové převodovky jsou tvořeny ozubeným převodem a převodem pomocí 

šroubové vazby, přičemž ozubené převody jsou šnekové (obr.4.1), nebo kuželové

(obr.4.2). Ozubený převod je používán k redukci vstupních otáček na požadovanou 

hodnotu výstupních otáček danou rychlostí zdvihu. Šroubová vazba je používána

k transformaci rotačního pohybu na přímočarý.

            Obr.4.1 – Převodovka se šnekovým                         Obr.4.2 – Převodovka s kuželovým

                               převodem …[17]                                                      převodem …[17]

Výrobce [17] uvádí následující parametry použití ozubených převodů 

v rychlozdvihových převodovkách. Kuželový převod je používán pro vysoké rychlosti 

zdvihu až do 19 [m.min-1] při vstupních otáčkách 3000 [min-1]. Převod kuželového soukolí 

bývá 2:1, event. 3:1 a je vždy mazán olejovou lázní. Nosnost těchto převodovek se 

pohybuje od 15 [kN] po 90 [kN]. Šnekový převod je používán pro rychlosti zdvihu           

0,9 [m.min-1] až 4,5 [m.min-1] při vstupních otáčkách do 1500 [min-1]. Nosnost těchto 

převodovek se pohybuje od 2,5 [kN] po 2000 [kN]. Převod šnekového soukolí je od 5:1 po 

17:1, event. po 36:1, a je mazán plastickým mazivem nebo olejovou lázní. 
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Výrobci [17,18,21] používají pohybové šrouby s lichoběžníkovým závitem

jednochodým a vícechodým, nebo jsou ve výjimečných případech používány kuličkové

pohybové šrouby.

Jednochodý lichoběžníkový závit je využíván nejčastěji pro nižší rychlosti zdvihu.

Tento závit často bývá samosvorný. Samosvornosti je výhodně využíváno zejména u 

zdvihacích mechanismů, protože není potřeba použití motoru s brzdou.

Vícechodé lichoběžníkové závity jsou využívány v aplikacích, kde jsou vyžadovány 

vyšší rychlosti zdvihu, jde o ekonomičtější alternativu ke kuličkovým šroubům. Nevýhodou 

těchto závitů je nesamosvornost a z toho plynoucí nutnost použití motoru s brzdou

v aplikacích u zdvihacích mechanismů. Výhodou oproti jednochodým lichoběžníkovým 

závitům je ale vyšší účinnost nad 50 %.

Kuličkové šrouby (obr.4.3) jsou používány v aplikacích, kde jsou požadavky na 

vysoké rychlosti zdvihu, minimální opotřebení pohybového šroubu a matice. Výhodou je 

vysoká účinnost nad 90 %, malé opotřebení matice a šroubu, nevýhodou je vysoká cena 

a nesamosvornost.

Obr. 4.3 – Zvedák se šnekovým převodem a kuličkovým pohybovým šroubem… [18]

Zvedáky jsou dále vyráběny ve variantách, kdy pohybový šroub koná pouze posuvný 

pohyb (obr.4.4), matice je pevně spojená s ozubeným kolem (šnekovým nebo 

kuželovým). Převodová skříň je v tomto případě vyrobena jako průběžná. Nebo se 
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pohybový šroub pouze otáčí a posuvný pohyb koná matice (obr.4.5). V tomto případě je 

ozubené kolo pevně spojeno s pohybovým šroubem. 

         Obr. 4.4 – Posuvný pohybový šroub… [17]            Obr. 4.5 – Posuvná matice… [17]

Velikost zdvihu šroubových zvedáků závisí především na zatížení pohybového 

šroubu, způsobu uložení, rychlosti otáčení. Podle výrobců [17,18,21] může zdvih 

dosahovat délky až 16 [m]. Takto dlouhé šrouby jsou dodávány po částech z důvodu 

snadnější výroby, manipulace a transportu. Přičemž např. výrobce [17] uvádí, že 

jednotlivé segmenty pohybového šroubu jsou vyráběny v jednom kuse až do délky 6 [m]. 
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5. Konstrukční řešení rychlozdvihové převodovky

Rychlozdvihová převodovka (obr.5.1) je navržena jako kombinace šnekového 

převodu a převodu pomocí šroubové vazby a je poháněna asynchronním elektromotorem

(poz.1). Skříň převodovky (poz.2) je svařena z oceli. Víko převodovky (poz.3) je svařeno 

z oceli a přišroubováno ke skříni převodovky (poz.2). V rámu stroje je převodovka uložena 

pomocí momentové vzpěry, ke které je upevněna pomocí patek se čtyřmi otvory.

Obr. 5.1 – Rychlozdvihová převodovka

1 – elektromotor, 2 – skříň převodovky, 3 – víko převodovky

Šnekové soukolí je tvořeno čtyřchodým válcovým šnekem a globoidním šnekovým 

kolem (obr.5.2). Ozubení šnekového převodu je obecné s úhlem záběru n= 20 [°]. Šnek 

je vyroben v jednom kuse s hřídelem z oceli. Šnekový hřídel (poz.4) je uložen ve dvou 

radiálních kuličkových ložiskách. Válcové konce hřídele jsou duté a slouží k přímému 

připojení elektromotoru bez použití spojky. Ložisko (poz.9) je uloženo v pouzdře (poz.11) 

a zachytává axiální sílu, která vzniká v ozubení, v obou směrech. K nastavení šneku do 

záběru se šnekovým kolem slouží distanční podložka (poz.12). Šnekové kolo (poz.5) je 

vyrobeno z hliníkového bronzu a zároveň slouží jako matice pro pohybový šroub (poz.6). 

Šnekové kolo je uloženo ve dvou radiálních kuličkových ložiskách. Ložisko (poz.10) je 

uloženo v ložiskovém pouzdře (poz.13) a zachycuje axiální sílu z ozubení a také osové 
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zatížení pohybového šroubu. Mezi ložiskovým pouzdrem a víkem převodové skříně je 

umístěn distanční kroužek (poz.14), který slouží k nastavení šnekového kola do záběru se 

šnekem. 

Pohybový šroub (poz.6) je zhotoven z oceli a za provozu koná pouze přímočarý 

vratný pohyb. Konec pohybového šroubu je opatřen hlavicí (poz.7) s otvorem pro čep, 

která slouží k uchycení pohybového šroubu k táhlu stroje. Pohybový šroub je v zasunutém 

stavu uložen v ochranném tubusu (poz.8), který zároveň slouží jako vodítko pro pojištění 

pohybového šroubu proti pootočení.

Převodovka je mazána plastickým mazivem. Domazávání převodovky během provozu 

je zajištěno pomocí maznice (poz.15). Pohybový šroub je mazán mazací pastou.

Obr. 5.2 – Rychlozdvihová převodovka – řezy

4 – šnekový hřídel, 5 – šnekové kolo, 6 – pohybový šroub, 7 – hlava, 8 – ochranný tubus,                

9,10 – ložisko, 11, 12 – ložiskové pouzdro, 13,14 – distanční podložky, 15 - maznice
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6. Výpočet pohybového šroubu

Pohybový šroub je za provozu namáhán osovou tlakovou, event. tahovou silou Fs a 

točivým momentem MT2 viz obr.6.1. Výpočet pohybového šroubu je tedy složen z:

 pevnostní kontroly pro kombinaci tah – krut,

 kontroly stability tvaru (kontrola na vzpěr),

 návrhu dimenze matice pohybového šroubu.

Zadaná maximální osová síla F = 3000 [N] je po dohodě s vedoucím diplomové práce 

navýšena o 50% na Fs = 1,5.F = 1,5.3000 = 4500 [N] z důvodu zahrnutí nepříznivých vlivů 

při provozu zařízení jako např. rázy, dynamika pohonu při spouštění a zvedání břemene, 

atd.

Obr. 6.1 – Síly v mechanismu

Předběžně je zvolen pohybový šroub s jednochodým rovnoramenným lichoběžníkovým 

závitem Tr 28x5. Vybrané parametry tohoto závitu jsou uvedeny v tab.6.1 . 
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Tab. 6.1 – Vybrané parametry závitu Tr 28x5 …[10]:

Velký průměr šroubu d = 28 [mm]

Střední průměr šroubu d2 = 25,5 [mm]

Malý průměr šroubu d3 = 22,5 [mm]

Malý průměr matice D1 = 23 [mm]

Stoupání závitu Ph = 5 [mm]

Pohybový šroub je zhotoven obráběním z konstrukční oceli 12 020.4 a je tepelně 

zpracován. Vybrané mechanické vlastnosti oceli 12 020.4 …[13]:

Re= 350 [MPa]

Rm= 550 [MPa]

6.1. Pevnostní kontrola pro kombinaci tah – krut

Pevnostní kontrola spočívá ve stanovení redukovaného napětí podle Guestovy pevnostní 

hypotézy podle vzorce (6.1):

σred= 9,156,5.43,11.4 222
k

2
t  [MPa] (6.1)

a porovnáním tohoto napětí s mezí kluzu materiálu podle vzorce (6.2):

ks= 22
9,15

350Re

red




[-]. (6.2)

Jelikož platí ks = 22 > ksmin = 2, navržený šroub vyhovuje kombinaci namáhání tah – krut.

Přičemž pro výpočet redukovaného napětí je nutno spočítat napětí v tahu a krutu podle 

vzorce (6.3) a (6.4):

σt= 3,11
5,22.

4500.4

d.

F.4
22

3

s 





[MPa], (6.4)

τk= 6,5
5,22.

10.6,12.16

d.

M.16
3

3

3
3

TZ 





[MPa]. (6.5)

Kde MTZ je moment tření v závitu, který je nutno překonat při pohybu šroubu a je dán 

vztahem (6.6):

Mtz= MT2=     6,128,833,57tg.
2

5,25
.4500´tg.

2

d
.F 2

s  [Nm] (6.6)
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tgψ= 062,0
5,25.

5

d.

P

2

h 





=>ψ= 3,57 [°] (6.7)

tgφ´= 1553,0
15cos

15,0

2

30
cos

fz 





=> φ´= 8,87 [°] (6.8)

fz = (0,1÷0,15) [-] = 0,15 [-] …[5] s.34, součinitel tření pro kombinaci materiálů ocel a 

bronz, stav – nemazáno

Podmínka samosvornosti je dána vztahem: ψ < φ´. Protože po dosazení vypočtených 

hodnot ze vztahů (6.7) a (6.8) je tato podmínka splněna, platí tedy:

ψ= 3,57 [°] < φ´= 8,87 [°], jedná se o samosvorný šroub.

6.2. Kontrola stability tvaru (kontrola na vzpěr)

Protože je nepřípustné, aby byl pohybový šroub při provozu namáhán zároveň osovou 

tlakovou silou na vzpěr a na ohyb, je rychlozdvihová převodovka uložena v rámu stroje 

pomocí momentové vzpěry viz. obr.6.2 .

Obr. 6.2 – Uložení převodovky

Při řešení kontroly stability tvaru je nejprve nutno rozhodnout, v jaké oblasti vzpěru je 

daná součást namáhána. Proto je nutno nejprve vyřešit mezní štíhlost pro daný materiál a 

druh uložení podle vztahu (6.9):

λm= 3,95
228

10.1,2..1

228

E..E.. 522

u

2











[-], (6.9)
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kde:

βv= 1 [-]…dle [6] pro uložení v kloubech

σu= 0,8.Re = 0,8.350 = 280 [MPa]

Štíhlost šroubu je dána podle vztahu (6.10):

λ= 222
63,5

1250

i

L

min

v  [-]. (6.10)

kde:

Lv=1250 [mm] viz. obr.6.2

imin= 63,5
6,397

6,12580

S

Jmin  [mm]

Jmin= 6,12580
64

5,22.

64

d. 44
3 





[mm4]

S= 6,397
4

5,22.

4

d. 22
3 





[mm2]

Porovnáním štíhlosti λ podle vztahu (6.10) a mezní štíhlosti λm podle vztahu (6.9) platí

λ=222 [-] > λm=95,3 [-], tudíž se jedná o oblast pružného vzpěru  kritická síla je 

stanovena podle Eulerova vztahu (6.11):

Fkr= 16688
1250

6,12580.10.1,2.

L

J.E.

L

J.E.
2

52

2
v

min
2

2
red

min
2










[N], (6.11)

Vzpěrná bezpečnost je dána poměrem kritické síly a osové síly ve šroubu podle vztahu

(6.12):

kvz= 7,3
4500

16688

F

F

s

kr  [-]. (6.12)

Vyhodnotit kombinaci namáhání vzpěr – krut je velice složité, proto vzhledem 

k velikosti napětí v krutu (τk= 5,6 [MPa]), je možno namáhání točivým momentem 

zanedbat a za směrodatné považovat namáhání na vzpěr. Podle [8] s.28 se má vzpěrná

bezpečnost pohybovat v rozpětí kvz = (3,5 až 5) [-]. Vzhledem k tomu, že zadaná osová 

síla F byla navýšena o 50 %, lze připustit hodnotu vzpěrné bezpečnosti (kvz=3,7) blíže 

k nižší hranici rozsahu kvz = (3,5 až 5) [-], tudíž navržený šroub vyhovuje namáhání na 

vzpěr.
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6.3. Návrh dimenze matice pohybového šroubu

Návrh dimenze matice pohybového šroubu je založen na stanovení výšky matice h 

s ohledem na opotřebení závitu, které je zohledněno velikostí dovoleného tlaku pD v závitu

matice. Podle vztahu (6.13) je výška matice:

h= z.Ph = 2.5= 10 [mm]. (6.13)

Přičemž počet závitů je dán vztahem (6.14):

z 5,1
15.5,2.5,25.

4500

p.H.d.

F

D12

s 





 [závitu]  2 [závity] (6.14)

H1= 5,2
2

2328

2

Dd 1 





[mm]

Podle [3] s.41, tab.4.1 pro kombinaci ocel-bronz je dovolený tlak v závitu pD=15 [MPa].
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7. Návrh dimenze motoru

Pro stanovení výkonu motoru je nutné počítat s účinností šroubové vazby šr a 

s účinností převodu př. Účinnost šroubové vazby se u šroubových zvedáků počítá jednak 

pro zvedání podle vztahu (7.1) a jednak pro spouštění podle vztahu (7.2). 

šr=     28,0
8,833,57tg

57,3tg

´tg

tg









[-] (7.1)

šr=
   

41,0
83,8tg

57,383,8tg
1

´tg

´-tg
1 








 [-] (7.2)

Protože při zvedání břemene je účinnost šroubové vazby nižší, podle vztahu (7.1),

než při spouštění, je pro návrh dimenze motoru dále počítáno s hodnotou účinnosti

šroubové vazby při zvedání břemene tj. šr= 0,28 [-] .

Pro účinnost převodu platí vztah (7.3):

př= L1.L2. oz= 0,99.0,99.0,91= 0,87 [-] (7.3)

Přičemž pro jednotlivé účinnosti platí:

L1,2= 0,99 [-] …podle [2] s.193 pro valivá ložiska

oz= 0,91 [-]…viz. kapitola 8.3 podle vztahu (8.8)

Výpočet výkonu motoru vychází z požadované osové síly ve šroubu, rychlosti zdvihu a 

stanoví se podle vztahu (7.4):

P1 = 615
28,0.87,0.60

2.4500

..60

v.F

šrpř

s 
 

[W] (7.4)

Na základě vypočteného výkonu motoru je vybrán nejbližší vhodný typ asynchronního 

elektromotoru s kotvou nakrátko podle katalogu výrobce elektromotorů [19]. Jelikož je 

osová síla Fs navýšena o 50% (viz. kapitola 6), je vybrán motor s nejbližší nižší hodnotou 

jmenovitého výkonu. Rozdíl vypočteného a jmenovitého výkonu je však malý. Základní 

parametry vybraného elektromotoru jsou uvedeny v tab.7.1.
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Tab.7.1 – Vybrané parametry elektromotoru

Typ elektromotoru 1LA7 080-4AA13

Jmenovitý výkon PN = 0,55 [kW]

Jmenovitý moment MN = 3,7 [Nm]

Jmenovité otáčky nN = 1395 [min-1]

Poměrný záběrový moment 2,2
M

M

N

Z  [-]

Pro výpočty v následujících kapitolách je nutné určit točivé momenty na šnekovém hřídeli

podle vztahu (7.5) a šnekovém kole podle vztahu (7.6):

MT1= 2,4
1400..2

615.60

n..2

60.P

1

1 





[Nm], (7.5)

MT2= MT1.i.př= 8,1287,0
2

1400.10.5
.2,4.

v

n.P
.M

3

př
1h

1T 


[Nm]. (7.6)
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8. Návrh šnekového soukolí

Návrh šnekového soukolí se skládá z:

 volby materiálů soukolí,

 návrhu modulu,

 pevnostního výpočtu,

 geometrického výpočtu,

 kontroly oteplení převodovky.

8.1. Volba materiálů soukolí

Materiál šneku a šnekového kola je zvolen s ohledem na vysokou kluznou rychlost a 

třecí síly tak, aby daná kombinace materiálů vykazovala výborné třecí vlastnosti. Z těchto 

důvodů je zvolena kombinace materiálů ocelový šnek a bronzové kolo. Vybrané 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tab.8.1 na základě [2] s.284, tab. 9.41 a [15].

Tab. 8.1 – Vybrané mechanické vlastnosti

Šnek

(index 1)

Šnekové kolo

(index 2)
Materiál soukolí

14 140.7
CuAl9Fe3

(ČSN 42 3045)

Poissonova konst. µ [-] 0,3 0,35

Modul pružnosti E [MPa] 1,96.105 0,75.105

Mez pevnosti Rm [MPa] 785 450

Mez kluzu Re [MPa] 539 250

Dovolené namáhání v dotyku σHD [MPa]  160

Mez únavy pro míjivé zatížení σc(o) [MPa]  180
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8.2. Návrh modulu

Na základě doporučení [2] je zvolen válcový šnek s obecným ozubením a globoidním 

šnekovým kolem. Počet zubů šneku je zvolen na z1= 4 [zubů] s ohledem na nízký převod, 

i=3,5 [-], a počet zubů šnekového kola (nebezpečí podřezání paty zubu).

Pro návrh modulu jsou předběžně zvoleny následující hodnoty …[2] s.283:

− úhel stoupání …= 26 [°] …dle [2] tab.9.22,s.193 pro z1= 4 [zuby],

− součinitel zatížení …KH= (0,85 až 1,1) [-], zvoleno KH= 1 [-],

− poměrná šířka kola …ψD 0,8 [-] pro z1 ≥ 4 [zuby],

− dovolené namáhání v dotyku σHD, Poissonovy konst. µ a moduly pružnosti E viz. 

tab.8.1 .

Návrhový výpočet modulu vychází z předběžného výpočtu roztečného průměru 

šnekového kola d2 podle vztahu (8.1): 

d2 1,59
160

197,4.1,1
.

8,0

5,3.10.8,12.1.2´Z.Z
.

i.M.K.2
3

23

3

2

HD

HM

D

2TH 
















 [mm] (8.1)

Přičemž je nutno vypočítat následující součinitele:

− součinitel materiálu zubů:

ZM= 4,197

10.75,0

35,01

10.96,1

0,3-1
.

2

E

1

E

-1
.

2

5

2

5

2

2

2
2

1

2
1










 











 





[MPa0,5] (8.2)

− předběžný součinitel tvaru zubů:

Z´H= 1,1
20.2sin

26.2sin

2sin

2sin

n









[-]

Velikost normálného modulu je dána úpravou vztahu (8.3):

d2= 8,3
14

26cos.1,59

z

cos.d
m

cos

z.m

2

2
n

2n 








[mm] (8.3)

Na základě návrhového výpočtu modulu je zvolen normalizovaný modul mn= 5 [mm].
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8.3. Pevnostní kontrola šnekového kola dle ČSN 01 4780

Pevnostní výpočet je založen na výpočtu ozubení na dotyk, se zaměřením na 

nebezpečí zadírání při použití hliníkových bronzů, a kontrole zubů na ohyb.

Z hlediska pevnosti (únosnosti) je kontrolováno šnekové kolo, jelikož jeho zuby 

vykazují zpravidla nižší únosnost než zuby spolu zabírajícího šneku, což je způsobeno 

především vlivem použitého materiálu šnekového kola.

Před samotnou pevnostní kontrolou je nutné spočítat a upřesnit několik základních údajů 

šnekového soukolí:

− roztečný průměr šneku:

d1= q.mn= 9.5= 45 [mm] (8.4)

kde: q= 9 [-] …součinitel průměru, [2] tab.9.16,s.176 pro mn= 5 [mm]

− upřesnění úhlu stoupání:

= 39,26
q

z
arcsin 1  [°] (8.5)

− roztečný průměr šnekového kola:

d2= 14,78
38,26cos

14.5

cos

z.m 2n 





[mm] (8.6)

− počet zubů šnekového kola:

i= 145,3.4i.zz
z

z
12

1

2  [zubů]

− šířka šnekového kola:

b2= ψD.d1= 0,8.45= 36 [mm] (8.7)

− upřesnění účinnosti šnekového soukolí:

oz=     91,0
26,239,26tg

39,26tg

´tg

tg









[-] (8.8)
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kde:

− třecí úhel …[2] s.193:

tgφ´= 26,2´0394,0
68,3

03,0
02,0.4,1

v

03,0
02,0.4,1

k








 







 [°] (8.9)

− kluzná rychlost:

vk= 68,3
39,26cos.60

1400.10.45.

cos

n.d. 3
11 







 

[m.s-1] (8.10)

 Napětí v dotyku

Při kontrole soukolí na namáhání v dotyku je porovnáváno napětí v dotyku σH podle 

Hertzova vztahu (8.11) s dovoleným napětím v dotyku σHD.

σH= HD

2
2
2

2TH
HM b.d

M.K.2
.Z.Z 

σH= 1,116
36.14,78

10.8,12.19,1.2
.58,1.4,197

2

3

 [MPa] (8.11)

Bezpečnost v dotyku je dána vztahem (8.12)

sH= 38,1
1,116

160

H

HD 



[-] (8.12)

Hodnota dovoleného napětí v dotyku σHD (viz. tab. 8.1) je zvolena s ohledem na 

zadírání zubů šnekového kola vyrobeného z hliníkového bronzu a na velikost kluzné 

rychlosti vk podle vztahu (8.10):

Minimální hodnota součinitele bezpečnosti pro dotyk podle [2] sHmin= (1,1  1,3) [-].

Jelikož platí sH= 1,38 [-] > sHmin= 1,3 [-], navržené soukolí vyhovuje namáhání v dotyku.

Pro výpočet napětí v dotyku je nutné vypočítat následující součinitele:

− součinitel materiálu zubů:

ZM= 197,4 [MPa0,5] stanoveno podle vztahu (8.2)

− součinitel tvaru zubů:

ZH=
   

58,1
20.2sin

38,26cos.2

2sin

cos.2 2

n

2









[-]
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− součinitel zatížení:

KH= KI.Kv.KH.KHβ= 1,2.1,1.0,9.1= 1,19 [-]

KI=1,2 [-]…součinitel vnějších dynamických sil, [2] tab.9.7, s.91 pro nerovnoměrný chod 

soustrojí poháněného elektromotorem

Kv=1,1 [-] …součinitel vnitřních dynamických sil, [2] tab.9.20, s.190 stupeň přesnosti 7 a

kluznou rychlost vk = 3,68 [m.s-1] podle vztahu (8.10)

KH= 9,0
48,1.75,0

1

.K

1




[-] …součinitel rozdělení zatížení na spolu zabírající páry zubů

Kε 0,75 [-], [2] s.190,

ε 48,138,26cos.
14

2,3
88,1cos.

z

2,3
88,1cos

z

1

z

1
.2,388,1

212







 





























 [-]              

(pro z1) … součinitel záběru v hlavním řezu,

KHβ=     16,01.
58

14
11.

z
1

33

2 
















 [-] …součinitel koncentrace zatížení podél 

dotykové čáry,

Θ = 58 [-] …součinitel deformace šneku, [2] s.190, tab.9.21 pro q = 9 [-] a z1 = 4 [zuby]

κ = 0,6 [-] při málo proměnném zatížení, [2] s.190

 Ohybové napětí

Kontrola ohybového napětí spočívá ve stanovení porovnávacího ohybového napětí σF

podle vztahu (8.13) a jeho srovnání s dovoleným namáháním na ohyb σFkrit podle vztahu 

(8.14).

σF= Fkrit

n22

F2TF

m.b.d

Y.Y.M.K.2


σF= 5,3
5.36.14,78

81,0.98,1.10.8,12.19,1.2 3

 [MPa] (8.13)

Přičemž pro jednotlivé součinitele platí:

KF  KH = 1,19 [-] … součinitel zatížení při namáhání v ohybu
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YF=1,98 [-] …součinitel tvaru zubu, [2] tab.9.43, s.287 pro 

zv=    
47,19

38,26cos

14

cos

z
33

2 





[zubů] (8.14)

Yβ= 81,0
140

38,26
1

140
1 





 [-] …součinitel sklonu zubů

Pro stanovení kritického ohybového napětí platí vztah (8.15):

σFkrit=
  9,46

10.25

10.25
.

92,1

90

N

N
.

k
9

7

7

9

E

o1c 




 [MPa] (8.15)

kde:

N0= 25.107 [cyklů]…základní počet cyklů

NE= 60.n2.Lh= 60.400.30000= 72.107 [cyklů] …ekvivalentní počet provozních cyklů při 

neproměnlivém zatížení; při NE  N0= 25.107 [cyklů] se dosazuje NE= 25.107 [cyklů].

Z důvodu časté reverzace, tj. ohybové namáhání zubů je pravidelně oboustranné, je 

nutné přepočítat mez únavy pro míjivé zatížení na mez únavy pro střídavé namáhání 

podle vztahu:

σc(-1)= (0,5  0,7). σc(0)  zvoleno σc(-1)= 0,5. σc(0)= 0,5.180= 90 [MPa]

kβ  k=1,92 [-] …součinitel vrubu, [2] obr.9.150, s.229 pro zv 20 [zubů] a x= 0,486 [-]

podle vztahu (8.19)

Bezpečnost v ohybu je dána vztahem (8.16):

sF= 5,13
5,3

9,46

F

Fkrit 



[-] (8.16)

Minimální hodnota součinitele bezpečnosti pro ohyb podle [2] sFmin= (1,5  2) [-].

Jelikož platí sF= 13,5 [-]  sFmin= 2 [-], navržené soukolí vyhovuje namáhání v ohybu.
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8.4. Geometrický výpočet šnekového soukolí

Výpočet geometrie šnekového soukolí je uveden v tab.8.2. Hlavní rozměry šnekového 

soukolí s válcovým šnekem a globoidním šnekovým kolem jsou znázorněny na obr.8.1 .

Obr. 8.1 – Geometrie šnekového soukolí

Protože pro počet zubů šnekového kola platí z2 = 14 [zubů] < zM= 17 [zubů], je nutno 

šnekové kolo korigovat na odstranění podřezání paty zubu.

Minimální korekce na odstranění podřezání paty zubu je dána podle vztahu (8.17):

xmin= 471,0
17

1422
.1

z

z´z
.h

M

2M*
a 





[-] (8.17)

kde: [2] s.180

z´M= 22 [zubů] … praktický mezní počet zubů

zM= 17 [zubů] … teoretický mezní počet zubů

Výpočtová osová vzdálenost je dána vztahem (8.18)

a= 57,61
2

14,7845

2

dd 21 





[mm] (8.18)

Pracovní osová vzdálenost je dána vztahem (8.19)

aw= a+xmin.mn= 61,57+0,471.5= 63,92 [mm]  64 [mm] (8.19)
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Pro jednotkové posunutí pro odstranění podřezání paty zubu a danou pracovní 

osovou vzdálenost platí vztah (8.20).

x= 486,0
5

57,6164

m

aa

n

w 





[-] (8.20)

Tab. 8.2 – Výpočet geometrie šnekového soukolí

Geometrické parametry Šnek Šnekové kolo

Počet zubů z1= 4 [zubů] z2= i.z1= 3,5.4 =14 [zubů]

Převod i= 3,5 [-]

Jednotkové posunutí - x= 0,486 [-] dle vztahu (8.20)

Stoupání šroubovice pravé

Modul mn = 5 [mm] dle vztahu (8.3)

Úhel záběru n= 20 [°]

Jedn. výška hlavy zubu ha*= 1 [-]

Jedn. hlavová vůle c*= 0,25 [-]

Parametry 
základního 

profilu šneku

Jedn. poloměr zaoblení rf*= 0,38 [-]

Počet zubů virtuálního kola -
zv = 19,475 [zubů]
dle vztahu (8.14)

Roztečné průměry
d1= 45,0 [mm]

dle vztahu (8.4)
d2=78,140 [mm]
dle vztahu (8.6)

da2=d2+2.(h*a+x).mn= 
45+2.(1+0,486).5= 93,0 [mm]

Hlavové průměry
da1=d1+2.h*a.mn= 

45+2.1.5= 55,0 [mm]
daM2= da2+v*.mn= 93+0,5.5= 
= 98,0 [mm]
v*=0,5 [2] s.177, tab.9,17 pro 
z1=4

Patní průměry
df1= d1-2.(h*a+c*).mn=      
= 45-2.(1+0,25).5= 
= 32,5 [mm]

df2= d2-2.(h*a+c*-x).mn=        
= 45-2.(1+0,25-0,486).5=     
= 70,5 [mm]

Valivé průměry
dw1= d1+2.x.mn= 
= 45+2.0,486.5=
= 49,86 [mm]

dw2=d2= 78,140 [mm]

Výška hlavy zubu ha1= ha*mn= 1.5= 5,0 [mm]
ha2= (ha*+x).mn= 
(1+0,486).5= 7,430 [mm]

Výška paty zubu
hf1= (ha*+c).mn= 
(1+0,25).5= 6,3 [mm]

hf2= (ha*+c-x).mn= 
(1+0,25-0,486).5=
= 3,820 [mm]

výpočtový = 26,39 [°] dle vztahu (8.5)

Úhel stoupání
pracovní w= 







 







 39,26tg.

86,49

45
arctgtg.

d

d
arctg

1w

1  24,12 [°]
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Pokračování tab. 8.2 – Výpočet geometrie šnekového soukolí

Geometrické parametry Šnek Šnekové kolo

v normálné rovině sn1= 0,5..mn= 0,5..5= 
7,854 [mm]

sn2= 0,5..mn+2.x.mn.tgn= 
0,5..5+2.0,486.5.tg20°= 

9,623 [mm]

Tloušťky zubů

v osové rovině

sx1=



cos

m
..5,0 n =




39,26cos

5
..5,0 = 8,767

[mm]

sx2=
cos

s 2n = 
39,26cos

623,9
= 

10,742 [mm]

v normálné rovině en1= sn1= 7,854 [mm]
0,5..mn-2.x.mn.tgn= 

0,5..5-2.0,486.5.tg20°= 
6,085 [mm]

Šířky mezer

v osové rovině ex1= sx1= 8,767 [mm]
ex2=

cos

e 2n = 
39,26cos

085,6
= 

6,793 [mm]

Délka šneku a šířka šnekového kola
l1= (12,5+0,09.z2).mn= 

(12,5+0,09.14).5 69 [mm]
b2= 36,0 [mm]

dle vztahu (8.7)

výpočtová a = 61,570 [mm] dle vztahu (8.18)
Osová vzdálenost

pracovní aw = 64,0 [mm] dle vztahu (8.19)

8.5. Kontrola oteplení převodovky

Kontrola oteplení převodovky je složena z:

 návrhu mazání a typu maziva,

 kontroly velikosti plochy převodovky pro pasivní chlazení.

Návrh vhodného mazání a typu maziva

Při návrhu mazání šnekových převodů je nutno zohlednit:

 velikost a charakter zatížení,

 kluznou rychlost,

 součinitel tření spolu zabírajících zubů.

Pro mazání rychlozdvihové převodovky je zvoleno plastické mazivo Multi-Purpose 

Grease Moly firmy ESSO [16]. Při volbě maziva je brán zřetel na mazací prostředky

uvedené v tab.8.3, které doporučuje výrobce rychlozdvihových převodovek [21]. Tento 

výrobce také doporučuje domazávací interval převodovky mazané plastickým mazivem po 

uplynutí cca 100 provozních hodin. 
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Tab. 8.3 – Přehled maziv

Pohybový šroub Šnekový převodDruh 
maziva Plastická maziva, 

mazací pasty
Syntetické oleje Plastická maziva

Molytex EP2 
(TEXACO)

Degol GS 220
  (ARAL)

Multi-Purpose Grease Moly  
(ESSO)

Mobilgrease HP
(MOBIL)

Energol SG-XP 220
(BP) 

Molytex EP2  
(TEXACO)

Alvania Grease R2
  (SHELL)

Polydea PGLP 220 
(DEA)

Retinax AM  
(SHELL)

Mobilgrease Special  
(MOBIL)

T
yp

 m
az

iv
a

Quicky T Paste
(MOLYDUVAL) Spheerol L–EP2  

(CASTROL)

Kontrola velikosti plochy převodovky pro pasivní chlazení

Při kontrole oteplení převodovky se vychází z předpokladu, že veškerý ztrátový výkon, 

který vznikne v ozubení, se přemění na teplo. Takto vzniklé teplo se odvede 

prostřednictvím maziva na smáčené plochy skříně. Zároveň však teplota maziva nesmí 

překročit mezní hodnotu tM. Proto je nutné, aby množství tepla, které vzniká v převodovce, 

bylo menší než teplo, které je možno odvést z převodovky do okolí.

Pro ztrátový výkon musí platit vztah (8.21):

Q  přz 1.PP  (8.21)

Při přirozeném prostupu tepla platí vztah (8.22):

Q=  oM tt.S.k  (8.22)

Úpravou předcházejících vztahů (8.21) a (8.22) je dána minimální teplosměnná plocha

skříně převodovky:

Smin=
 
 

 
  1,0

2070.15

87,01.615

tt.k

1.P

oM

př 







[m2]

kde:

součinitel prostupu tepla …k= 15 [W.m-2.K-1], [2] s.289 pro dobře větrané haly

teplota okolí …to= 20 [°C]

tM= 70 [°C] …mezní teplota oleje dána výrobcem, např. pro mazivo Multi-Purpose Grease 
Moly [16] je rozsah provozních teplot (-25 až +150) [°C].
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Mazivem je zaplněna celá skříň převodovky. Jako smáčená plocha skříně jsou 

počítány vnitřní plochy bočních stěn a plocha víka převodovky. Plocha smáčená mazivem

je stanovena na základě výkresové dokumentace převodovky na S= 0,12 [m2]. Jelikož 

platí S= 0,12 [m2] > Smin= 0,1 [m2], konstrukce skříně vyhovuje.
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9. Síly ve šnekovém převodu

Řešení silových účinků v ozubení a dimenzování šnekového hřídele a hřídele 

šnekového kola je provedeno pro stav zvedání břemene, kdy je potřeba většího výkonu 

než při spouštění břemene, tj. P1 = 615 [W], točivý moment na hřídeli šneku MT1= 4,2 [Nm]

a točivý moment na šnekovém kole MT2= 12,8 [Nm], viz. kapitola 7. Výsledné síly, které 

vznikají v ozubení šnekového převodu jsou znázorněny na obr.9.1.

Obr. 9.1 – Silové poměry

 Tab. 9.1 – Silové poměry

Síla Šnek Šnekové kolo

obvodová Ft1= 5,168
86,49

10.2,4.2

d

M.2 3

1w

1T  [N] Ft2=Fa1=340 [N]

radiální 

Fr1= 



´tg.cossin

tg
.F

ww

n
1t

138
26,2tg.12,24cos12,24sin

20tg
.4,152 




 [N]

Fr2=Fr1=138 [N]

axiální Fa1=     340
2,2612,42tg

5,168

´tg

F

w

1t 





[N] Fa2=Ft1=168,5 [N]
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10. Pevnostní kontrola hřídele šneku

Pevnostní kontrola je provedena pro stav zvedání břemene tj. při vysouvání 

pohybového šroubu, kdy je zatížení převodovky největší.

Pevnostní kontrola hřídele šneku se skládá z:

 řešení reakcí v uložení hřídele a stanovení průběhu ohybového a točivého momentu

 statické kontroly

 dynamické kontroly

 kontroly průhybu hřídele a naklopení hřídele v ložiskách

Hřídel šneku je vyroben z oceli 14 140.7. Vybrané mechanické vlastnosti této oceli 

jsou uvedeny v tab.10.1.

Tab.10.1 – Vybrané mechanické vlastnosti oceli 14 140.7 …[15]

Mez pevnosti Rm = 785 [MPa]

Mez kluzu Re = 539 [MPa]

Základní mez únavy v ohybu σc = 380 [MPa]

10.1. Řešení reakcí a průběh výsledného ohybového momentu

Zatížení hřídele šneku a průběh výsledného ohybového momentu je znázorněno na 

obr.10.1. Průběh výsledného ohybového momentu je stanoven pomocí programu HRIDEL 

[23]. Reakce v uložení hřídele jsou řešeny ve dvou navzájem kolmých rovinách x-z a y-z

viz. obr.9.1.

rovina x-z:

ΣMC=0: Fr1.b+M-RDx.(a+b)=0 4,129
7070

846970.138

ba

Mb.F
R 1r

Dx 







 [N]

ΣMD=0: -Fr1.a+M+RCx.(a+b)=0 5,8
7070

846970.138

ba

Ma.F
R 1r

Cx 







 [N]

M= 8469
2

86,49.340

2

d.F 1w1a  [Nmm]

ΣFz=0: Fa1-RDz= 0 RDz= Fa1= 307,4 [N]
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rovina y-z:

ΣMC=0: RDy.(a+b)-Ft1.b=0 2,84
7070

70.5,168

ba

b.F
R 1t

Dy 





 [N]

ΣMD=0: Ft1.a-RCy.(a+b)=0 2,84
7070

70.5,168

ba

a.F
R 1t

Cy 





 [N]

výsledné reakce:

RC= 7,845,82,84RR 222
Cx

2
Cy  [N]

RD= 4,1544,1292,84RR 222
Dx

2
Dy  [N]

Obr. 10.1 – Zatížení šnekového hřídele
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10.2. Statická kontrola

Při výpočtu statické kontroly je uvažováno rovnoměrné zatížení šnekového hřídele, 

proto ve statické kontrole nebude počítáno se součiniteli tvaru vrubu. Statická kontrola je 

provedena ve vyznačených průřezech viz. obr.10.1 . Průřezy č.1 až 3 jsou namáhány na 

ohyb a krut, průřez č.4 je namáhán pouze na krut. Velikosti jednotlivých napětí ve 

výsledné rovině a statické bezpečnosti jsou uvedeny v tab.10.2.

Tab.10.2 – Statická kontrola

Průřez 1 2 3 4

Ohybový moment Mo [Nm] 10,8 5,5 2,1 -

Točivý moment MT1 [Nm] 4,2

Ohybové napětí σo [MPa] 3,2 2,1 0,8 -

Napětí v krutu τk [MPa] 0,6 0,8 0,8 0,9

Redukované napětí σred [MPa] 3,4 2,6 1,8 -

Statická bezpečnost ks [-] 158 207 300 300

Jelikož vypočtené statické bezpečnosti jsou větší než minimální statická bezpečnost 

ksmin= 1,5 [-], navržený hřídel z hlediska statického namáhání vyhovuje.

Ohybová napětí, napětí v krutu, redukovaná napětí a statické bezpečnosti 

v jednotlivých průřezech uvedené v tab.10.2 jsou vypočtena podle následujících vztahů:

σo1= 2,3.
5,32.

10.8,10.32

d.

M.32

W

M
3

3

3
f1

1o

o

1o 





 [MPa]

τk1= 6,0
5,32.

10.2,4.16

d.

M.16

W

M
3

3

3
f1

1t

k

1t 





 [MPa]

σred1= 4,36,0.42,3.4 222
1k

2
1o  [MPa]

ks1= 158
4,3

539Re

1red




[-]

σo2= 1,2
30.

10.5,5.32

d.

M.32

W

M
3

3

3

2o

o

2o 





 [MPa]

τk2,3= 8,0
30.

10.2,4.16

d.

M.16

W

M
3

3

3

1t

k

1t 





 [MPa]

σred2= 6,28,0.41,2.4 222
2k

2
2o  [MPa]
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ks2= 207
6,2

539Re

2red




[-]

σo3= 8,0
30.

10.1,2.32

d.

M.32

W

M
3

3

3

3o

o

3o 





 [MPa]

σred3= 8,18,0.48,0.4 222
3k

2
3o  [MPa]

ks3= 300
8,0

539Re

3red




[-]

τk4= 9,0

30

1930
..

10.2,4.16

D

dD
.

M.16

W

M
44

3

44

1t

k

1t 








 











 


 [MPa]

ks4= 300
9,0.2

539

.2

Re

4k




[-]

10.3. Dynamická kontrola

Z výsledků statické pevnostní kontroly viz. tab.10.2 je vidět, že nejmenší statickou 

bezpečnost vykazuje průřez č.1. Pro tento průřez bude tedy provedena dynamická 

kontrola. Jelikož je průřez č.1 namáhán během provozu souměrně střídavým ohybovým 

namáháním a statickým krutem, bude se výsledná bezpečnost počítat podle vztahu 

(10.1).

kv= 43
26744

267.44

kk

k.k
2222





 

 [-] (10.1)

.

Přičemž dynamická bezpečnost v ohybu je dána podle vztahu (10.2) 

kσ= 44
2,3

6,140*

1o

1c 



[-]. (10.2)

Statická bezpečnost v krutu je dána podle vztahu (10.3)

kτ= 232
94,1.6,0

539.
2

1

.

Re.
2

1

1k


 

[-]. (10.3)
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Přičemž: 

τ = 1,94 [-], součinitel tvaru vrubu je stanoven přepočtem pomocí Neuberova vztahu ze

součinitele vrubu βτ= 1,52 [-], [4] s.27 pro evolventní drážkování a pevnost hřídele       

Rm= 800 [MPa].

Pro stanovení dynamické bezpečnosti v ohybu je nutno vypočítat mez únavy reálné 

součásti podle vztahu (10.4).

σ*c1= 6,140
8,1

89,0.76,0
.380

.
. pv

c 



 [MPa] (10.4)

Přičemž pro jednotlivé součinitele platí:

− součinitel velikosti součásti

εv = 0,76 [-], [7] pro slitinové oceli a charakt. rozměr D= 32,5 [mm]

− součinitel jakosti povrchu

p =0,89 [-], [7] pro Ra= 0,8 [μm], Rm= 785 [MPa]

− součinitel vrubu

β = 8,1

38,0

25,0
1

15,2
1

r

A
1

1
1 









  [-]

− součinitel tvaru vrubu v ohybu je vypočten podle vztahu 

σ = τ.1,3 = 1,94.1,3 = 2,5 [-]

− Neuberova konstanta

A = 0,25 [mm-0,5], [7] pro Rm= 785 [MPa]

Jelikož platí kv = 43 < kdmin= 1,7 [-], navržený hřídel z hlediska dynamického namáhání 

vyhovuje.

Z výsledků statické a dynamické kontroly je vidět, že hřídel je silně předimenzovaná, 

je to dáno především z konstrukčních důvodů jako je např. požadavek na minimální 

deformace hřídele a připojovacích rozměrů elektromotoru.
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10.4. Deformační kontrola hřídele

Deformační kontrola hřídele spočívá ve stanovení průhybové křivky a kontroly 

naklopení hřídele v ložiskách. Průhybová křivka zatíženého hřídele je stanovena pomocí 

programu HRIDEL [23]. Průhyb je kontrolován v normálové rovině pod ozubením - rovina 

x-z, viz. obr.10.2 a je porovnáván maximální průhyb ymax v této rovině s dovolenou 

hodnotou průhybu yD danou vztahem (10.5) podle [1]. Hodnoty průhybů jsou uvedeny 

v příloze B – Výstupní soubor hřídele šneku v rovině x-z.

yD= 0,001.d1= 0,001.45= 0,045 [mm] (10.5)

Obr. 10.2 – Průhybová křivka v rovině x-z

Maximální průhyb hřídele v rovině x-z činí ymax= 0,00073 [mm] ve vzdálenosti        

82,2 [mm] od středu šířky ložiska C. Z porovnání maximálního průhybu                          

ymax = 0,00073 [mm] a dovoleného průhybu yD = 0,045 [mm] podle vztahu (10.5) lze vidět, 

že navržený hřídel z deformačního hlediska vyhovuje.

Úhel naklopení hřídele v ložiskách je dán pomocí průhybové křivky v prostoru.

Hodnoty průhybů pro stanovení naklopení hřídele v ložiskách jsou odečteny z přílohy     

D – Výstupní soubor hřídele šneku v prostoru. Schéma výpočtu úhlu naklopení je 

znázorněno na obr.10.3.
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Obr. 10.3 – Schéma výpočtu úhlu naklopení

Naklopení hřídele v ložisku C:

φC= 07,0
083,1

000023,0
arctg

z

y
arctg 


[´]

Naklopení hřídele v ložisku D:

φD= 09,0
083,1

000029,0
arctg

z

y
arctg 


[´]

Hodnoty úhlu naklopení jednotlivých ložisek C a D jsou velice malé. Z toho důvodu je 

možno konstatovat, že z hlediska dovoleného úhlu naklopení ložiska navržený hřídel 

vyhovuje, protože hodnoty dovoleného úhlu naklopení pro radiální kuličková ložiska se 

pohybují v řádu jednotek úhlových minut [20].
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11. Pevnostní kontrola hřídele šnekového kola

Pevnostní kontrola je provedena pro stav zvedání břemene tj. při vysouvání 

pohybového šroubu, kdy je zatížení převodovky největší.

Pevnostní kontrola šnekového kola se skládá z:

 řešení reakcí v uložení kola a stanovení průběhů ohybového a točivého momentu

 statické kontroly

 dynamické kontroly

 deformační kontroly hřídele

Šnekové kolo je vyrobeno z hliníkového bronzu CuAl9Fe3 (ČSN 42 3045). Vybrané 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tab.11.1.

Tab.11.1 – Vybrané mechanické vlastnosti …[14]

Mez pevnosti Rm [MPa] 450

Mez kluzu Re [MPa] 250

11.1. Řešení reakcí a průběh ohybového momentu

Zatížení šnekového kola a průběh výsledného ohybového momentu je znázorněno na 

obr.11.1. Průběh ohybového momentu je stanoven pomocí programu HRIDEL [23].

Reakce v uložení hřídele šnekového kola jsou řešeny ve dvou navzájem kolmých 

rovinách x-y a  z-y viz. obr.9.1.

rovina x-y:

ΣMA=0: -Fr2.a-M+RBx.(a+b)=0 4,134
5040

658240.138

ba

Ma.F
R 2r

Bx 







 [N]

ΣMB=0: Fr2.b-M-RAx.(a+b)=0 5,3
5040

658250.138

ba

Mb.F
R 2r

Ax 







 [N]

M= 6582
2

14,78.5,168

2

d.F 2w2a  [Nmm]

ΣFy=0: Fa2-RBy= 0 RBy= Fa2= 168,5 [N]
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rovina z-y:

ΣMA=0: -RBz.(a+b)+Ft2.a=0 151
5040

40.340

ba

a.F
R 2t

Bz 





 [N]

ΣMB=0: Ft2.b-RAz.(a+b)=0 7,188
5040

50.340

ba

b.F
R 2t

Az 





 [N]

výsledné reakce:

RA= 8,1887,1885,3RR 222
Az

2
Ax  [N]

RB= 2,2021514,134RR 222
Bz

2
Bx  [N]

Obr. 11.1 – Zatížení šnekového kola
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11.2. Statická kontrola

Statická kontrola je provedena v průřezech č.1 až 6. Výsledky statické kontroly jsou

shrnuty v tab.11.2 . Hřídel je v těchto průřezech namáhán na ohyb a krut. Příslušné napětí 

je vypočteno podle následujících vztahů (11.1) a (11.2).

σoi=
oi

oi

W

M
(11.1)

τki=
ki

ti

W

M
(11.2)

Přičemž pro průřezy č.1, 2 a 6 platí Woi=
D

dD
.

32

44 
 , Wki=

D

dD
.

16

44 
 a pro průřezy č.3, 

4 a 5 platí Woi=
32

D. 3
, Wki=

16

D. 3
.

Statická bezpečnost je vztažena pomocí redukovaného napětí podle Guestovy 

hypotézy pevnosti k mezi kluzu Re podle následujících vztahů (11.3) a (11.4).

σredi=
2
ki

2
oi .4  (11.3)

ksi=
redi

Re


(11.4)

Tab.11.2 – Statická kontrola

Průřez č. 1 2 3 4 5 6

D [mm] 40 46 60 84 60 40
Průměr

d [mm] - - 36 36 36 -

Modul setr. plochy 

v ohybu
Wo [mm3] 6283 9556 18458 56226 18458 6283

Modul setrv. plochy ve 

smyku
Wk [mm3] 12566 19112 36915 112451 36915 12566

Ohybový moment Mo [Nm] 1,4 2,7 4,2 10,1 6,5 3,7

Točivý moment MT2 [Nm] 12,8

Napětí v ohybu σo [MPa] 0,22 0,28 0,11 0,18 0,35 0,6

Napětí v krutu τk [MPa] 1,0 0,67 0,34 0,11 0,34 1,0

Redukované napětí σred [MPa] 2,0 1,4 0,7 0,8 0,8 2,1

Statická bezpečnost ks [-] 125 178 356 312 312 119
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Jelikož vypočtené statické bezpečnosti v tab.11.2 jsou větší než minimální statická 

bezpečnost ksmin= 1,5 [-], navržený hřídel z hlediska statického namáhání vyhovuje.

Dynamická kontrola hřídele šnekového kola není provedena především z důvodu  

nízkých hodnot ohybových napětí , nízkých otáček šnekového kola n2 = 400 [min-1] a 

opotřebení závitu pohybové matice.

11.3. Kontrola průhybu hřídele a stanovení naklopení hřídele v 

ložiskách

Průhybová křivka zatíženého hřídele je stanovena pomocí programu HRIDEL [23] a je 

znázorněna na obr.11.2 . Průhyb se kontroluje v normálové rovině pod ozubením šneku -

rovina x-y dle obr.11.2 (rovina x-z v programu HRIDEL), a porovnává se maximální 

průhyb ymax  v této rovině s dovolenou hodnotou průhybu yD danou vztahem (11.5) podle 

[1]. Hodnoty průhybů jsou uvedeny v příloze F – Výstupní soubor hřídele šnekového kola

v rovině x-z.

yD= 0,001.d2= 0,001.78,1= 0,078 [mm]. (11.5)

Obr.11.2 – Průhybová křivka v rovině x-z

Maximální průhyb hřídele v rozvině x-y činí ymax= 0,000057 [mm] ve vzdálenosti        

53 [mm] od středu šířky ložiska A. Z porovnání maximálního průhybu                               

ymax= 0,000057 [mm] a dovoleného průhybu yD= 0,078 [mm] podle vztahu (11.5) lze vidět, 

že navržený hřídel z deformačního hlediska vyhovuje.
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Úhel naklopení hřídele v ložiskách je dán pomocí průhybové křivky v prostoru. 

Hodnoty průhybů pro stanovení naklopení hřídele v ložiskách jsou odečteny z přílohy     

H – Výstupní soubor hřídele šnekového kola v prostoru. Schéma výpočtu úhlu naklopení 

odpovídá obr.10.3 .

Naklopení hřídele v ložisku A:

φA= 014,0
938,0

000004,0
arctg

z

y
arctg 


[´]

Naklopení hřídele v ložisku B:

φB= 022,0
938,0

000006,0
arctg

z

y
arctg 


[´] 

Hodnoty úhlu naklopení jednotlivých ložisek A a B jsou velice malé. Z toho důvodu je 

možno konstatovat, že z hlediska dovoleného úhlu naklopení ložiska navržený hřídel 

vyhovuje, protože hodnoty dovoleného úhlu naklopení pro radiální kuličková ložiska se 

pohybují v řádu jednotek úhlových minut [20].
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12. Stanovení trvanlivosti ložisek

Hřídel šneku je uložen ve dvou radiálních kuličkových ložiskách 6006, z nichž jedno 

zachycuje axiální sílu v obou směrech. Šnekové kolo je uloženo v radiálním kuličkovém 

ložisku 6008 a radiálním dvouřadém ložisku kuličkovém s kosoúhlým stykem 3308 A, 

které zachycuje axiální sílu z ozubení a osové zatížení pohybového šroubu.

12.1. Trvanlivost ložisek

Po dohodě s vedoucím diplomové práce bylo zadání rozšířeno o minimální trvanlivost 

ložisek v délce Lh = 30 000 [hod].

V tab.12.1 jsou uvedeny základní trvanlivosti ložisek L10h [hod] pro případ zvedání

břemene, kdy je zatížení ložisek největší.

Tab. 12.1 – Trvanlivost ložisek při vysouvání pohybového šroubu

Šnekové kolo, n2 = 400 [min-1] Šnek, n1 = 1400 [min-1]
Označení ložiska

A B C D

Typ ložiska
6008

[20] s.308

3308 A

[20] s.442

6006

[20] s.306

6006

[20] s.306

Základní dynamická 

únosnost C [N]
17800 64000 13800 13800

Základní statická 

únosnost Co [N]
11600 44000 8300 8300

RA= 188,8 [N] RB= 202,2 [N] RC= 84,7 [N] RD= 154,4 [N]
Zatížení ložiska

– *FA= 4347,6 [N] – Fa1= 339,7 [N]

   fo [-] – – – 15

fo.Fa/Co [-] – – – 0,6139

e [-]
–

0,8

[20] s.440, tab.3 –

0,26

[20] s.299, tab.5

X [-]
–

0,63

[20] s.440, tab.3 –

0,56

[20] s.299, tab.5

V
ýp

oč
to

vé
 s

o
uč

in
ite

le

Y,Y2 [-]
–

1,24

[20] s.440, tab.3 –

1,71

[20] s.299,tab.5

Ekv. dynam. zatížení
P= RA=    

188,8 [N]

P= X.RB+Y2.FA=

5518,4 [N]

P= RC=     

84,7 [N]

P= X.RB+Y.FA=

667,4 [N]

Zákl. trvanlivost 

L10h [hod]
3,5.107 6,5.104 5,1.107 1,05.105
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*) v tab.12.1 axiální zatížení ložiska FA je vypočteno na základě obr.9.1 podle vztahu

FA= Fs-Fa2= 4500-152,4= 4347,6 [N] .

Z tab.12.1 lze vidět, že všechna ložiska dosahují vypočtené základní trvanlivosti vyšší 

než požadované trvanlivosti Lh= 30 000 [hod], z toho plyne, že navržená ložiska vyhovují.

Statická kontrola ložiska B (typ 3308 A)

Jelikož může na dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem za klidu působit 

maximální osové zatížení pohybového šroubu Fs = 4500 [N], je nutné stanovit statickou 

kontrolu tohoto ložiska podle vztahu (12.1).

so= 8,14
2970

44000

P

C

o

o  [-] (12.1)

Kde:

Po= Yo.FA= 0,66.4500= 2970 [N]

Yo= 0,66 …[20] s.440, tab.3

soD = 1 [-] …[20] s.77, tab.10 pro rotující ložisko s normálními požadavky na tichý chod a 

normálními provozními podmínkami.

Jelikož platí so=14,8 [-] > soD=1 [-], navržené ložisko vyhovuje z hlediska statické 

bezpečnosti.

12.2. Domazávací interval

Domazávací interval je stanoven pro radiální kuličková ložiska 6006 podle následujících 

hodnot:

 otáčkové číslo: A= n1.dm= 1400.42,5= 59500 [mm.min-1]

 dm= 0,5.(d+D)= 0,5.(30+55)= 42,5 [mm]

 pro 157,20
4,667

13800

P

C
 a pro kuličková ložiska platí mezní hodnota otáčkového 

čísla A= 500 000 [mm.min-1] a součinitel ložiska bf=1, [20] s.239, tab.1
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Domazávací interval td= 30000 [hod] je stanoven na základě [20] s.238, diagram 4 pro

následující hodnoty:

 max. teplotu 70°,

 C/P>15,

 A.bf= 59500 [mm.min-1]

Vypočtený domazávací interval td= 30000 [hod] je vyšší než interval domazávání 

převodovky td= 100 [hod] uvedený v kapitole 8.5 .
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13. Pevnostní kontrola svařované skříně převodovky

Pevnostní kontrola svařované skříně převodovky je provedena metodou konečných 

prvků pomocí programu Ansys Workbench 11 [22]. Účelem této pevnostní analýzy je také 

posouzení pevnosti svarů.

Na obr.13.1 je znázorněn výpočetní model skříně včetně zvolených okrajových 

podmínek. Silové zatížení skříně převodovky je reprezentováno reakcemi v uložení 

šnekového hřídele a šnekového kola s ohledem na směr působení, dále pak osovou silou 

ve šroubu a také je zohledněn vliv tíhy motoru.

Jako podpory jsou ve výpočetním modelu zadány:

 pevná vazba umístěná ve čtyřech otvorech pro šrouby, viz obr.13.1, s odebráním šesti 

stupňů volnosti

 vazba „bez tření“, která umožňuje posuv ve směru os x a y a ve směru osy z zabraňuje 

posuvu, je zadaná na stykovou plochu skříně a konzoly momentové vzpěry viz. 

obr.13.1.

  

Obr.13.1 – Výpočetní model s okrajovými podmínkami

B→Fs = 4500 [N]
C→RB = 202 [N]
D→RA = 189 [N]
E→RC = 85 [N]
F→RD = 154 [N]
G→Fa1 = 307 [N]
H→M = 10,4 [Nm] pevná vazba 

v otvorech pro 
šrouby

vazba „bez tření“ 
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Na obr.13.2 je znázorněna deformace víka skříně ve svislém směru, tj. ve směru     

osy z. Maximální hodnota deformace víka činí y = 0,0086 [mm]. Po dohodě s vedoucím

diplomové práce je možno konstatovat, že víko je dostatečně tuhé.

Obr.13.2 – Deformace víka

Na obr.13.3, 13.4 a 13.5 je znázorněno redukované napětí víka a skříně převodovky

podle pevnostní hypotézy HMH. Velikosti redukovaného napětí v místech svarů se 

pohybují do hodnoty 11 [MPa] z čehož plyne, že navržené svary vyhovují. Maximální 

hodnota redukovaného napětí činí σred,max = 11,3 [MPa] a je vyznačena na obr. 13.3 a 

13.5. Skříň převodovky včetně víka je vyrobena z oceli 11 523 [12] s mezí kluzu Re = 355 

[MPa]. Protože platí σred,max = 11,3 [MPa] < Re = 355 [MPa], skříň z hlediska pevnosti 

vyhovuje. 
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Obr.13.3 – Redukované napětí víka

Obr.13.4 – Redukované napětí skříně

σred,max = 11,3 [MPa]
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Obr.13.5 – Redukované napětí skříně - řez

σred,max = 11,3 [MPa]
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14. Závěr

Výsledkem této diplomové práce je konstrukce rychlozdvihové převodovky složené

z kombinace šnekového převodu a převodu pomocí šroubové vazby. Převodovka je 

poháněná asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu            

PN = 0,55 [kW], který je uchycen přímo ke stěně skříně převodovky pomocí příruby.

Rychlozdvihová převodovka je v rámu stroje uložena pomocí momentové vzpěry.

Pohybový šroub je tvořen lichoběžníkovým závitem Tr 28x5 [mm] a umožňuje zdvih         

L = 1 [m]. Vzpěrná bezpečnost pohybového šroubu vůči kritické síle je rovna kvz = 3,7 [-].

Šnekové soukolí je tvořeno čtyřchodým válcovým šnekem z oceli 14 140.7 a 

globoidním šnekovým kolem z hliníkového bronzu CuAl9Fe3. Šnekové kolo zároveň plní 

funkci pohybové matice. Pevnostní výpočet šnekového soukolí, resp. šnekového kola, je 

proveden podle normy ČSN 01 4780 . Bezpečnost v dotyku činí sH = 1,38 [-] a bezpečnost 

v ohybu činí sF = 13,5 [-].

Pevnostní kontroly hřídele šneku a šnekového kola vykazují značně vysoké hodnoty 

jednotlivých bezpečností (viz. tab.10.2 a 11.2). Je to způsobeno především rozměry 

hřídelů, které jsou dány požadavky na připojovací rozměry elektromotoru a také vzpěrnou 

pevností pohybového šroubu, který prochází osou rotace šnekového kola. 

Šnekový hřídel je uložen ve dvou radiálních kuličkových ložiskách 6006. Přičemž 

jedno ložisko je axiálně volné a druhé je axiálně vodivé. Axiálně vodivé ložisko slouží 

k zachycení osové síly v obou směrech, která vzniká v ozubení. Šnekové kolo je uloženo 

v radiálním kuličkovém ložisku 6008 axiálně volném a v radiálním dvouřadém kuličkovém 

ložisku s kosoúhlým stykem, které slouží k zachycení osové síly ve šroubu a axiální síly 

na šnekovém kole. Všechna ložiska splňují požadavek na minimální trvanlivost ložisek 

v délce L10h = 30 000 [hod].

Mazání šnekového soukolí je zajištěno plastickým mazivem. Vnitřní prostor 

převodovky je tímto mazivem zcela zaplněn. Pohybový šroub je mazán mazací pastou.

Ložiska šnekového hřídele jsou mazána společně se šnekovým převodem. Ložiska 

šnekového kola jsou zakrytovaná s trvalou tukovou náplní od výrobce [20].

Pevnost svarů svařované skříně převodovky a samotné skříně převodovky včetně 

víka skříně je ověřena metodou konečných prvků a je zcela vyhovující (viz. kapitola 13).
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16. Seznam příloh

Vstupní  a výstupní soubory programu HRIDEL [23]:

 Příloha A – Vstupní datový soubor hřídele šneku

 Příloha B – Výstupní soubor hřídele šneku v rovině x-z

 Příloha C – Výstupní soubor hřídele šneku v rovině y-z

 Příloha D – Výstupní soubor hřídele šneku v prostoru

 Příloha E – Vstupní datový soubor hřídele šnekového kola 

 Příloha F – Výstupní soubor hřídele šnekového kola v rovině x-z

 Příloha G – Výstupní soubor hřídele šnekového v rovině y-z

 Příloha H – Výstupní soubor hřídele šnekového kola v prostoru

Výkresová část:

 Výkres sestavy: Rychlozdvihová převodovka - č.v.: DVO266-1-0-0

 Výkres svařence: Skříň – č.v.: DVO266-1-1-0

 Výrobní výkres: Šnekové kolo – č.v: DVO266-1-4
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Příloha A – Vstupní datový soubor hřídele šneku

Vstupni datovy soubor : snek1.DT

Vstup pro program "HRIDEL - verze 3.0"
--------------------------------------
Modul pruznosti v tahu [Pa]    E =  2.1E+0011
Modul pruznosti ve smyku [Pa]  G =  8.1E+0010
Celkova delka hridele  [mm] Lmax = 200.0
Max. prumer hridele  [mm]   Dmax =  60.0

Pocet prvku hridele            N = 8

Cislo     Typ      D1       D2       L
prvku    prvku    [mm]     [mm]     [mm]
-------------------------------------------
  1        1      30.00     0.00     6.5000
  2        1      36.00     0.00     7.0000
  3        1      30.00     0.00    22.0000
  4        1      33.00     0.00    34.5000
  5        1      33.00     0.00    34.5000
  6        1      30.00     0.00    22.0000
  7        1      36.00     0.00     7.0000
  8        1      30.00     0.00     6.5000

Pocet podpor                 PPd = 2

Cislo     poloha podpory
uzlu       Xpod    Ypod
------------------------
   9        434     150
   1         70     150

Vnejsi namahani hridele : Rovina X - Z 
---------------------------------------
identif.zatizeni osm.silami IFZ  = 1
identif.zatizeni oh.momenty IMZ  = 1
identif.zatizeni spoj. zat. IQZ  = 0
identif. zatizeni k.momenty IMKZ = 0

Pocet uzlu zatizenych silami  NF = 1

Cislo    velikost     poloha sily
uzlu     sily [N]         Zsil   
---------------------------------
   5    1.3790E+0002      252

Pocet uzlu zatizenych momenty NM = 1

Cislo    velikost     poloha momentu
uzlu    momentu[N*m]      Zmoment
-----------------------------------
   5    8.4690E+0000      252

Vnejsi namahani hridele : Rovina Y - Z 
---------------------------------------
identif.zatizeni osm.silami IFZ  = 1
identif.zatizeni oh.momenty IMZ  = 0
identif.zatizeni spoj. zat. IQZ  = 0
identif. zatizeni k.momenty IMKZ = 0

Pocet uzlu zatizenych silami  NF = 1

Cislo    velikost     poloha sily
uzlu     sily [N]         Zsil   
---------------------------------
   5   -1.6850E+0002      252
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Příloha B – Výstupní soubor hřídele šneku v rovině x-z

Vystupni soubor : snek1.R1

VYSTUPNI UDAJE (rovina X-Z) :

   z        pruhyb       moment       pos.sila   Napeti [Mpa]
  [mm]       [mm]        [N*m]           [N]    
----------------------------------------------------------------
  0.000   0.000000          -0.0        -8.5         0.0
  1.083   0.000011           0.0        -8.5         0.0
  2.167   0.000023           0.0        -8.5         0.0
  3.250   0.000034           0.0        -8.5         0.0
  4.333   0.000045           0.0        -8.5         0.0
  5.417   0.000056           0.0        -8.5         0.0
  6.500   0.000068           0.1        -8.5         0.0
  7.500   0.000078           0.1        -8.5         0.0
  8.500   0.000088           0.1        -8.5         0.0
  9.500   0.000099           0.1        -8.5         0.0
 10.500   0.000109           0.1        -8.5         0.0
 11.500   0.000119           0.1        -8.5         0.0
 12.500   0.000130           0.1        -8.5         0.0
 13.500   0.000140           0.1        -8.5         0.0
 14.500   0.000150           0.1        -8.5         0.0
 15.500   0.000161           0.1        -8.5         0.0
 16.500   0.000171           0.1        -8.5         0.1
 17.500   0.000181           0.1        -8.5         0.1
 18.500   0.000191           0.2        -8.5         0.1
 19.500   0.000202           0.2        -8.5         0.1
 20.500   0.000212           0.2        -8.5         0.1
 21.500   0.000222           0.2        -8.5         0.1
 22.500   0.000232           0.2        -8.5         0.1
 23.500   0.000243           0.2        -8.5         0.1
 24.500   0.000253           0.2        -8.5         0.1
 25.500   0.000263           0.2        -8.5         0.1
 26.500   0.000273           0.2        -8.5         0.1
 27.500   0.000283           0.2        -8.5         0.1
 28.500   0.000293           0.2        -8.5         0.1
 29.500   0.000303           0.2        -8.5         0.1
 30.500   0.000313           0.3        -8.5         0.1
 31.500   0.000323           0.3        -8.5         0.1
 32.500   0.000333           0.3        -8.5         0.1
 33.500   0.000343           0.3        -8.5         0.1
 34.500   0.000353           0.3        -8.5         0.1
 35.500   0.000362           0.3        -8.5         0.1
 36.515   0.000372           0.3        -8.5         0.1
 37.529   0.000382           0.3        -8.5         0.1
 38.544   0.000392           0.3        -8.5         0.1
 39.559   0.000402           0.3        -8.5         0.1
 40.574   0.000412           0.3        -8.5         0.1
 41.588   0.000421           0.4        -8.5         0.1
 42.603   0.000431           0.4        -8.5         0.1
 43.618   0.000441           0.4        -8.5         0.1
 44.632   0.000451           0.4        -8.5         0.1
 45.647   0.000460           0.4        -8.5         0.1
 46.662   0.000470           0.4        -8.5         0.1
 47.676   0.000480           0.4        -8.5         0.1
 48.691   0.000489           0.4        -8.5         0.1
 49.706   0.000499           0.4        -8.5         0.1
 50.721   0.000508           0.4        -8.5         0.1
 51.735   0.000518           0.4        -8.5         0.1
 52.750   0.000527           0.4        -8.5         0.1
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 53.765   0.000536           0.5        -8.5         0.1
 54.779   0.000546           0.5        -8.5         0.1
 55.794   0.000555           0.5        -8.5         0.1
 56.809   0.000564           0.5        -8.5         0.1
 57.824   0.000573           0.5        -8.5         0.1
 58.838   0.000583           0.5        -8.5         0.1
 59.853   0.000592           0.5        -8.5         0.1
 60.868   0.000601           0.5        -8.5         0.1
 61.882   0.000610           0.5        -8.5         0.1
 62.897   0.000619           0.5        -8.5         0.2
 63.912   0.000628           0.5        -8.5         0.2
 64.926   0.000637           0.5        -8.5         0.2
 65.941   0.000646           0.6        -8.5         0.2
 66.956   0.000655           0.6        -8.5         0.2
 67.971   0.000663           0.6        -8.5         0.2
 68.985   0.000672           0.6        -8.5         0.2
 70.000   0.000681           9.1       129.4         2.6
 71.015   0.000689           8.9       129.4         2.5
 72.029   0.000697           8.8       129.4         2.5
 73.044   0.000703           8.7       129.4         2.5
 74.059   0.000709           8.5       129.4         2.4
 75.074   0.000715           8.4       129.4         2.4
 76.088   0.000719           8.3       129.4         2.3
 77.103   0.000723           8.1       129.4         2.3
 78.118   0.000727           8.0       129.4         2.3
 79.132   0.000729           7.9       129.4         2.2
 80.147   0.000731           7.7       129.4         2.2
 81.162   0.000732           7.6       129.4         2.2
 82.176   0.000733           7.5       129.4         2.1
 83.191   0.000733           7.4       129.4         2.1
 84.206   0.000732           7.2       129.4         2.0
 85.221   0.000731           7.1       129.4         2.0
 86.235   0.000729           7.0       129.4         2.0
 87.250   0.000727           6.8       129.4         1.9
 88.265   0.000724           6.7       129.4         1.9
 89.279   0.000720           6.6       129.4         1.9
 90.294   0.000716           6.4       129.4         1.8
 91.309   0.000711           6.3       129.4         1.8
 92.324   0.000706           6.2       129.4         1.7
 93.338   0.000700           6.0       129.4         1.7
 94.353   0.000694           5.9       129.4         1.7
 95.368   0.000688           5.8       129.4         1.6
 96.382   0.000680           5.6       129.4         1.6
 97.397   0.000673           5.5       129.4         1.6
 98.412   0.000665           5.4       129.4         1.5
 99.426   0.000656           5.3       129.4         1.5
100.441   0.000647           5.1       129.4         1.5
101.456   0.000637           5.0       129.4         1.4
102.471   0.000628           4.9       129.4         1.4
103.485   0.000617           4.7       129.4         1.3
104.500   0.000607           4.6       129.4         1.7
105.500   0.000596           4.5       129.4         1.7
106.500   0.000584           4.3       129.4         1.6
107.500   0.000572           4.2       129.4         1.6
108.500   0.000559           4.1       129.4         1.5
109.500   0.000546           3.9       129.4         1.5
110.500   0.000533           3.8       129.4         1.4
111.500   0.000519           3.7       129.4         1.4
112.500   0.000504           3.6       129.4         1.3
113.500   0.000489           3.4       129.4         1.3
114.500   0.000474           3.3       129.4         1.2
115.500   0.000459           3.2       129.4         1.2
116.500   0.000443           3.0       129.4         1.1
117.500   0.000426           2.9       129.4         1.1
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118.500   0.000409           2.8       129.4         1.0
119.500   0.000392           2.7       129.4         1.0
120.500   0.000375           2.5       129.4         1.0
121.500   0.000357           2.4       129.4         0.9
122.500   0.000339           2.3       129.4         0.9
123.500   0.000321           2.1       129.4         0.8
124.500   0.000302           2.0       129.4         0.8
125.500   0.000284           1.9       129.4         0.7
126.500   0.000265           1.7       129.4         0.4
127.500   0.000245           1.6       129.4         0.4
128.500   0.000226           1.5       129.4         0.3
129.500   0.000207           1.4       129.4         0.3
130.500   0.000188           1.2       129.4         0.3
131.500   0.000168           1.1       129.4         0.2
132.500   0.000149           1.0       129.4         0.2
133.500   0.000129           0.8       129.4         0.3
134.583   0.000108           0.7       129.4         0.3
135.667   0.000086           0.6       129.4         0.2
136.750   0.000065           0.4       129.4         0.2
137.833   0.000043           0.3       129.4         0.1
138.917   0.000022           0.1       129.4         0.1
140.000   0.000000          0.0       129.4         0.0
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Příloha C – Výstupní soubor hřídele šneku v rovině y-z

Vystupni soubor : snek1.R2

VYSTUPNI UDAJE (rovina Y-Z) :

   z        pruhyb       moment       pos.sila   Napeti [Mpa]
  [mm]       [mm]        [N*m]           [N]    
------------------------------------------------------------
  0.000   0.000000          -0.0        84.2         0.0
  1.083   -0.000020          -0.1        84.2         0.0
  2.167   -0.000040          -0.2        84.2        -0.1
  3.250   -0.000060          -0.3        84.2        -0.1
  4.333   -0.000080          -0.4        84.2        -0.1
  5.417   -0.000100          -0.5        84.2        -0.2
  6.500   -0.000120          -0.5        84.2        -0.1
  7.500   -0.000138          -0.6        84.2        -0.1
  8.500   -0.000157          -0.7        84.2        -0.2
  9.500   -0.000175          -0.8        84.2        -0.2
 10.500   -0.000193          -0.9        84.2        -0.2
 11.500   -0.000211          -1.0        84.2        -0.2
 12.500   -0.000229          -1.1        84.2        -0.2
 13.500   -0.000247          -1.1        84.3        -0.4
 14.500   -0.000265          -1.2        84.3        -0.5
 15.500   -0.000283          -1.3        84.3        -0.5
 16.500   -0.000300          -1.4        84.3        -0.5
 17.500   -0.000318          -1.5        84.3        -0.6
 18.500   -0.000335          -1.6        84.3        -0.6
 19.500   -0.000352          -1.6        84.3        -0.6
 20.500   -0.000369          -1.7        84.3        -0.7
 21.500   -0.000386          -1.8        84.3        -0.7
 22.500   -0.000402          -1.9        84.3        -0.7
 23.500   -0.000419          -2.0        84.3        -0.7
 24.500   -0.000435          -2.1        84.3        -0.8
 25.500   -0.000450          -2.1        84.3        -0.8
 26.500   -0.000466          -2.2        84.3        -0.8
 27.500   -0.000481          -2.3        84.3        -0.9
 28.500   -0.000496          -2.4        84.3        -0.9
 29.500   -0.000511          -2.5        84.3        -0.9
 30.500   -0.000525          -2.6        84.3        -1.0
 31.500   -0.000539          -2.7        84.3        -1.0
 32.500   -0.000553          -2.7        84.3        -1.0
 33.500   -0.000566          -2.8        84.3        -1.1
 34.500   -0.000579          -2.9        84.3        -1.1
 35.500   -0.000592          -3.0        84.3        -0.8
 36.515   -0.000605          -3.1        84.3        -0.9
 37.529   -0.000617          -3.2        84.3        -0.9
 38.544   -0.000629          -3.2        84.3        -0.9
 39.559   -0.000641          -3.3        84.3        -0.9
 40.574   -0.000652          -3.4        84.3        -1.0
 41.588   -0.000663          -3.5        84.3        -1.0
 42.603   -0.000674          -3.6        84.3        -1.0
 43.618   -0.000685          -3.7        84.3        -1.0
 44.632   -0.000695          -3.8        84.3        -1.1
 45.647   -0.000705          -3.8        84.3        -1.1
 46.662   -0.000715          -3.9        84.3        -1.1
 47.676   -0.000724          -4.0        84.3        -1.1
 48.691   -0.000733          -4.1        84.3        -1.2
 49.706   -0.000742          -4.2        84.3        -1.2
 50.721   -0.000750          -4.3        84.3        -1.2
 51.735   -0.000758          -4.4        84.3        -1.2
 52.750   -0.000766          -4.4        84.3        -1.3
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 53.765   -0.000773          -4.5        84.3        -1.3
 54.779   -0.000780          -4.6        84.3        -1.3
 55.794   -0.000786          -4.7        84.3        -1.3
 56.809   -0.000793          -4.8        84.3        -1.4
 57.824   -0.000798          -4.9        84.3        -1.4
 58.838   -0.000803          -5.0        84.3        -1.4
 59.853   -0.000808          -5.0        84.3        -1.4
 60.868   -0.000813          -5.1        84.3        -1.5
 61.882   -0.000817          -5.2        84.3        -1.5
 62.897   -0.000820          -5.3        84.3        -1.5
 63.912   -0.000823          -5.4        84.3        -1.5
 64.926   -0.000826          -5.5        84.3        -1.6
 65.941   -0.000828          -5.6        84.3        -1.6
 66.956   -0.000830          -5.6        84.3        -1.6
 67.971   -0.000831          -5.7        84.3        -1.6
 68.985   -0.000832          -5.8        84.3        -1.6
 70.000   -0.000832          -5.9       -84.2        -1.7
 71.015   -0.000832          -5.8       -84.2        -1.6
 72.029   -0.000831          -5.7       -84.2        -1.6
 73.044   -0.000830          -5.6       -84.2        -1.6
 74.059   -0.000828          -5.6       -84.2        -1.6
 75.074   -0.000826          -5.5       -84.2        -1.6
 76.088   -0.000823          -5.4       -84.2        -1.5
 77.103   -0.000820          -5.3       -84.2        -1.5
 78.118   -0.000817          -5.2       -84.2        -1.5
 79.132   -0.000813          -5.1       -84.2        -1.5
 80.147   -0.000808          -5.0       -84.2        -1.4
 81.162   -0.000803          -5.0       -84.2        -1.4
 82.176   -0.000798          -4.9       -84.2        -1.4
83.191   -0.000793          -4.8       -84.2        -1.4

 84.206   -0.000786          -4.7       -84.2        -1.3
 85.221   -0.000780          -4.6       -84.2        -1.3
 86.235   -0.000773          -4.5       -84.2        -1.3
 87.250   -0.000766          -4.4       -84.2        -1.3
 88.265   -0.000758          -4.4       -84.2        -1.2
 89.279   -0.000750          -4.3       -84.2        -1.2
 90.294   -0.000742          -4.2       -84.2        -1.2
 91.309   -0.000733          -4.1       -84.2        -1.2
 92.324   -0.000724          -4.0       -84.2        -1.1
 93.338   -0.000715          -3.9       -84.2        -1.1
 94.353   -0.000705          -3.8       -84.2        -1.1
 95.368   -0.000695          -3.8       -84.2        -1.1
 96.382   -0.000685          -3.7       -84.2        -1.0
 97.397   -0.000674          -3.6       -84.2        -1.0
 98.412   -0.000663          -3.5       -84.2        -1.0
 99.426   -0.000652          -3.4       -84.2        -1.0
100.441   -0.000641          -3.3      -84.2        -0.9
101.456   -0.000629          -3.2       -84.2        -0.9
102.471   -0.000617          -3.2       -84.2        -0.9
103.485   -0.000605          -3.1       -84.2        -0.9
104.500   -0.000592          -3.0       -84.2        -1.1
105.500   -0.000579          -2.9       -84.2        -1.1
106.500   -0.000566          -2.8       -84.2        -1.1
107.500   -0.000553          -2.7       -84.2        -1.0
108.500   -0.000539          -2.7       -84.2        -1.0
109.500   -0.000525          -2.6       -84.2        -1.0
110.500   -0.000511          -2.5       -84.2        -0.9
111.500   -0.000496          -2.4       -84.2        -0.9
112.500   -0.000481          -2.3       -84.2        -0.9
113.500   -0.000466          -2.2       -84.2        -0.8
114.500   -0.000450          -2.1       -84.2        -0.8
115.500   -0.000435          -2.1       -84.2        -0.8
116.500   -0.000419          -2.0       -84.2        -0.7
117.500   -0.000402          -1.9       -84.2        -0.7
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118.500   -0.000386          -1.8       -84.2        -0.7
119.500   -0.000369          -1.7       -84.2        -0.7
120.500   -0.000352          -1.6       -84.2        -0.6
121.500   -0.000335          -1.6       -84.2        -0.6
122.500   -0.000318          -1.5       -84.2        -0.6
123.500   -0.000300          -1.4       -84.2        -0.5
124.500   -0.000283          -1.3       -84.2        -0.5
125.500   -0.000265          -1.2       -84.2        -0.5
126.500   -0.000247          -1.1       -84.2        -0.2
127.500  -0.000229          -1.1       -84.2        -0.2
128.500   -0.000211          -1.0       -84.2        -0.2
129.500   -0.000193          -0.9       -84.2        -0.2
130.500   -0.000175          -0.8       -84.2        -0.2
131.500   -0.000157          -0.7       -84.2        -0.2
132.500   -0.000138          -0.6       -84.2        -0.1
133.500   -0.000120          -0.5       -84.2        -0.2
134.583   -0.000100          -0.5       -84.2        -0.2
135.667   -0.000080          -0.4       -84.2        -0.1
136.750   -0.000060          -0.3       -84.2        -0.1
137.833   -0.000040          -0.2       -84.2        -0.1
138.917   -0.000020          -0.1       -84.2         0.0
140.000   0.000000         -0.0       -84.2         0.0
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Příloha D – Výstupní soubor hřídele šneku v prostoru

Vystupni soubor : snek1.R3

VYSTUPNI UDAJE (Vysledne hodnoty prostoroveho namahani)

   z        pruhyb       moment       pos.sila   Napeti [Mpa]
  [mm]        [mm]        [N*m]           [N]    
------------------------------------------------------------
  0.000   0.000000           0.0        84.7         0.0
  1.083   0.000023           0.1        84.7         0.0
  2.167   0.000046           0.2        84.7         0.1
  3.250   0.000069           0.3        84.7         0.1
  4.333   0.000092           0.4        84.7         0.1
  5.417   0.000115           0.5        84.7         0.2
  6.500   0.000138           0.6        84.7         0.1
  7.500   0.000159           0.6        84.7         0.1
  8.500   0.000180           0.7        84.7         0.2
  9.500   0.000201           0.8        84.7         0.2
 10.500   0.000222           0.9        84.7         0.2
 11.500   0.000243           1.0        84.7         0.2
 12.500   0.000263           1.1        84.7         0.2
 13.500   0.000284           1.1        84.7         0.4
 14.500   0.000305           1.2        84.7         0.5
 15.500   0.000325           1.3        84.7         0.5
 16.500   0.000346           1.4        84.7         0.5
 17.500   0.000366           1.5        84.7         0.6
 18.500   0.000386           1.6        84.7         0.6
 19.500   0.000406           1.7        84.7         0.6
 20.500   0.000426           1.7        84.7         0.7
 21.500   0.000445           1.8        84.7         0.7
 22.500   0.000465           1.9        84.7         0.7
 23.500   0.000484           2.0        84.7         0.8
 24.500   0.000503           2.1        84.7         0.8
 25.500   0.000521           2.2        84.7         0.8
 26.500   0.000540           2.2        84.7         0.8
 27.500   0.000558           2.3        84.7         0.9
 28.500   0.000576           2.4        84.7         0.9
 29.500   0.000594           2.5        84.7         0.9
 30.500   0.000611           2.6        84.7         1.0
 31.500   0.000628           2.7        84.7         1.0
 32.500   0.000645           2.8        84.7         1.0
 33.500   0.000662           2.8        84.7         1.1
 34.500   0.000678           2.9        84.7         1.1
 35.500   0.000694           3.0        84.7         0.9
 36.515   0.000710           3.1        84.7         0.9
 37.529   0.000726           3.2        84.7         0.9
 38.544   0.000741           3.3        84.7         0.9
 39.559   0.000756           3.3        84.7         0.9
 40.574   0.000771           3.4        84.7         1.0
 41.588   0.000786           3.5        84.7         1.0
 42.603   0.000800           3.6        84.7         1.0
 43.618   0.000815           3.7        84.7         1.0
 44.632   0.000829           3.8        84.7         1.1
 45.647   0.000842           3.9        84.7         1.1
 46.662   0.000856           4.0        84.7         1.1
 47.676   0.000869           4.0        84.7         1.1
 48.691   0.000882           4.1        84.7         1.2
 49.706   0.000894           4.2        84.7         1.2
 50.721   0.000906           4.3        84.7         1.2
 51.735   0.000918           4.4        84.7         1.2
 52.750   0.000930           4.5        84.7         1.3
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 53.765   0.000941           4.6        84.7         1.3
 54.779   0.000952           4.6        84.7         1.3
 55.794   0.000963           4.7        84.7         1.3
 56.809   0.000973           4.8        84.7         1.4
 57.824   0.000983           4.9        84.7         1.4
 58.838   0.000992           5.0        84.7         1.4
 59.853   0.001002           5.1        84.7         1.4
 60.868   0.001011           5.2        84.7         1.5
 61.882   0.001019           5.2        84.7         1.5
 62.897   0.001027           5.3        84.7         1.5
 63.912   0.001035           5.4        84.7         1.5
 64.926   0.001043           5.5        84.7         1.6
 65.941   0.001050           5.6        84.7         1.6
 66.956   0.001057           5.7        84.7         1.6
 67.971   0.001063           5.8        84.7         1.6
 68.985   0.001069           5.8        84.7         1.7
 70.000   0.001075          10.8       154.4         3.1
 71.015   0.001080          10.7       154.4         3.0
 72.029   0.001084          10.5       154.4         3.0
 73.044   0.001088          10.3       154.4         2.9
 74.059   0.001090          10.2       154.4         2.9
 75.074   0.001092          10.0       154.4         2.8
 76.088   0.001093           9.9       154.4         2.8
 77.103   0.001093           9.7       154.4         2.8
 78.118   0.001093           9.6       154.4         2.7
 79.132   0.001092           9.4       154.4         2.7
 80.147   0.001090           9.2       154.4         2.6
 81.162   0.001087           9.1       154.4         2.6
 82.176   0.001084           8.9       154.4         2.5
 83.191   0.001079           8.8       154.4         2.5
 84.206   0.001075           8.6       154.4         2.4
 85.221   0.001069           8.5       154.4         2.4
 86.235   0.001063           8.3       154.4         2.4
 87.250   0.001056           8.1       154.4         2.3
 88.265   0.001048           8.0       154.4         2.3
 89.279   0.001040           7.8       154.4         2.2
 90.294   0.001031           7.7       154.4         2.2
 91.309   0.001022           7.5       154.4         2.1
 92.324   0.001012           7.4       154.4         2.1
 93.338   0.001001           7.2       154.4         2.0
 94.353   0.000990           7.0       154.4         2.0
 95.368   0.000978           6.9       154.4         2.0
 96.382   0.000965           6.7       154.4         1.9
 97.397   0.000953           6.6       154.4         1.9
 98.412   0.000939           6.4       154.4         1.8
 99.426   0.000925           6.3       154.4         1.8
100.441   0.000910           6.1       154.4         1.7
101.456   0.000895           6.0       154.4         1.7
102.471   0.000880           5.8       154.4         1.6
103.485   0.000864           5.6       154.4         1.6
104.500   0.000847           5.5       154.4         2.1
105.500   0.000831           5.3       154.4         2.0
106.500   0.000813           5.2       154.4         2.0
107.500   0.000795           5.0       154.4         1.9
108.500   0.000777           4.9       154.4         1.8
109.500   0.000758           4.7       154.4         1.8
110.500   0.000738           4.6       154.4         1.7
111.500   0.000718           4.4       154.4         1.7
112.500   0.000697           4.2       154.4         1.6
113.500   0.000676           4.1       154.4         1.5
114.500   0.000654           3.9       154.4         1.5
115.500   0.000632           3.8       154.4         1.4
116.500   0.000609           3.6       154.4         1.4
117.500   0.000586           3.5       154.4         1.3
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118.500   0.000563           3.3       154.4         1.3
119.500   0.000539           3.2       154.4         1.2
120.500   0.000514           3.0       154.4         1.1
121.500   0.000490           2.9       154.4         1.1
122.500   0.000465           2.7       154.4         1.0
123.500   0.000440           2.5       154.4         1.0
124.500   0.000414           2.4       154.4         0.9
125.500   0.000388           2.2       154.4         0.8
126.500   0.000362           2.1       154.4         0.5
127.500   0.000336           1.9       154.4         0.4
128.500   0.000309           1.8       154.4         0.4
129.500   0.000283           1.6       154.4         0.4
130.500   0.000256           1.5       154.4         0.3
131.500   0.000230           1.3       154.4         0.3
132.500   0.000203           1.2       154.4         0.3
133.500   0.000176           1.0       154.4         0.4
134.583   0.000147           0.8       154.4         0.3
135.667   0.000118           0.7       154.4         0.3
136.750   0.000088           0.5       154.4         0.2
137.833   0.000059           0.3       154.4         0.1
138.917   0.000029           0.2       154.4         0.1
140.000   0.000000           0.0       154.4         0.0
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Příloha E – Vstupní datový soubor hřídele šnekového kola 

Vstupni datovy soubor : kolo1.DT

Vstup pro program "HRIDEL - verze 3.0"
--------------------------------------
Modul pruznosti v tahu [Pa]    E =  7.5E+0010
Modul pruznosti ve smyku [Pa]  G =  2.5E+0010
Celkova delka hridele  [mm] Lmax = 150.0
Max. prumer hridele  [mm]   Dmax = 110.0

Pocet prvku hridele            N = 8

Cislo     Typ      D1       D2       L
prvku    prvku    [mm]     [mm]     [mm]
-------------------------------------------
  1        1      40.00    28.00     7.5000
  2        1      46.00     0.00     7.0000
  3        2      60.00    36.00     7.5000
  4        2      70.50    36.00    18.0000
  5        2      70.50    36.00    18.0000
  6        2      60.00    36.00     7.0000
  7        1      60.00     0.00     6.8000
  8        1      40.00     0.00    18.3000

Pocet podpor                 PPd = 2

Cislo     poloha podpory
uzlu       Xpod    Ypod
------------------------
   9        381     143
   1         70     143

Vnejsi namahani hridele : Rovina X - Z 
---------------------------------------
identif.zatizeni osm.silami IFZ  = 1
identif.zatizeni oh.momenty IMZ  = 1
identif.zatizeni spoj. zat. IQZ  = 0
identif. zatizeni k.momenty IMKZ = 0

Pocet uzlu zatizenych silami  NF = 1

Cislo    velikost     poloha sily
uzlu     sily [N]         Zsil   
---------------------------------
   5   -1.3790E+0002      208

Pocet uzlu zatizenych momenty NM = 1

Cislo    velikost     poloha momentu
uzlu    momentu[N*m]      Zmoment
-----------------------------------
   5   -6.5820E+0000      208

Vnejsi namahani hridele : Rovina Y - Z 
---------------------------------------
identif.zatizeni osm.silami IFZ  = 1
identif.zatizeni oh.momenty IMZ  = 0
identif.zatizeni spoj. zat. IQZ  = 0
identif. zatizeni k.momenty IMKZ = 0

Pocet uzlu zatizenych silami  NF = 1

Cislo    velikost     poloha sily
uzlu     sily [N]         Zsil   
---------------------------------
   5   -3.3970E+0002      208
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Příloha F – Výstupní soubor hřídele šnekového kola v rovině x-z

Vystupni soubor : kolo1.R1

VYSTUPNI UDAJE (rovina X-Z) :

   z        pruhyb       moment       pos.sila   Napeti [Mpa]
  [mm]       [mm]        [N*m]           [N]    
----------------------------------------------------------------
  0.000   0.000000           0.0         3.6         0.0
  0.938   -0.000001          -0.0         3.6         0.0
  1.875   -0.000002          -0.0         3.6         0.0
  2.813   -0.000003          -0.0         3.6         0.0
  3.750   -0.000005          -0.0         3.6         0.0
  4.688   -0.000006          -0.0         3.6         0.0
  5.625   -0.000007          -0.0         3.6         0.0
  6.563   -0.000008          -0.0         3.6         0.0
  7.500   -0.000009          -0.0         3.6         0.0
  8.500   -0.000010          -0.0         3.6         0.0
  9.500   -0.000012          -0.0         3.6         0.0
 10.500   -0.000013          -0.0         3.6         0.0
 11.500  -0.000014          -0.0         3.6         0.0
 12.500   -0.000015          -0.0         3.6         0.0
 13.500   -0.000016          -0.0         3.6         0.0
 14.500   -0.000018          -0.1         3.6         0.0
 15.438   -0.000019          -0.1         3.6         0.0
 16.375   -0.000020          -0.1         3.6         0.0
 17.313   -0.000021          -0.1         3.6         0.0
 18.250   -0.000022          -0.1         3.6         0.0
 19.188   -0.000023          -0.1         3.6         0.0
 20.125   -0.000024          -0.1         3.6         0.0
 21.063   -0.000025          -0.1         3.6         0.0
 22.000   -0.000027          -0.1         3.6         0.0
 23.000   -0.000028          -0.1         3.6         0.0
 24.000   -0.000029          -0.1         3.6         0.0
 25.000   -0.000030          -0.1         3.6         0.0
 26.000   -0.000031          -0.1         3.6         0.0
 27.000   -0.000032          -0.1         3.6         0.0
 28.000   -0.000034          -0.1         3.6        -0.0
 29.000   -0.000035          -0.1         3.6        -0.0
 30.000   -0.000036          -0.1         3.6        -0.0
 31.000   -0.000037          -0.1         3.6        -0.0
 32.000   -0.000038          -0.1         3.6        -0.0
 33.000   -0.000039          -0.1         3.6        -0.0
 34.000   -0.000041          -0.1         3.6        -0.0
 35.000   -0.000042          -0.1         3.6        -0.0
 36.000   -0.000043          -0.1         3.6        -0.0
 37.000   -0.000044          -0.1         3.6        -0.0
 38.000   -0.000045          -0.1         3.6        -0.0
 39.000   -0.000046          -0.1         3.6        -0.0
 40.000   -0.000048          -6.7      -134.3        -0.2
 41.000   -0.000049          -6.6      -134.3        -0.2
 42.000   -0.000050          -6.5      -134.3        -0.2
 43.000   -0.000051          -6.3      -134.3        -0.2
 44.000   -0.000052          -6.2      -134.3        -0.2
 45.000   -0.000052          -6.1      -134.3        -0.2
 46.000   -0.000053          -5.9      -134.3        -0.2
 47.000   -0.000054          -5.8      -134.3        -0.2
 48.000   -0.000055          -5.7      -134.3        -0.2
 49.000   -0.000055          -5.5      -134.3        -0.2
 50.000   -0.000056          -5.4      -134.3        -0.2
 51.000   -0.000056          -5.3      -134.3        -0.2
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 52.000   -0.000056          -5.1      -134.3        -0.2
 53.000   -0.000057          -5.0      -134.3        -0.2
 54.000   -0.000057          -4.8      -134.3        -0.2
 55.000   -0.000057          -4.7      -134.3        -0.1
 56.000   -0.000057          -4.6      -134.3        -0.1
 57.000   -0.000057          -4.4      -134.3        -0.1
 58.000   -0.000057          -4.3      -134.3        -0.2
 59.000   -0.000057          -4.2      -134.3        -0.2
 60.000   -0.000057          -4.0      -134.3        -0.2
 61.000   -0.000057          -3.9      -134.3        -0.2
 62.000   -0.000056          -3.8      -134.3        -0.2
 63.000   -0.000056          -3.6      -134.3        -0.2
 64.000   -0.000055          -3.5      -134.3        -0.2
 65.000   -0.000055          -3.4      -134.3        -0.2
 65.971   -0.000054          -3.2      -134.3        -0.2
 66.943   -0.000053          -3.1      -134.3        -0.1
 67.914   -0.000053          -3.0      -134.3        -0.1
 68.886   -0.000052          -2.8      -134.3        -0.1
 69.857   -0.000051          -2.7      -134.3        -0.1
 70.829   -0.000050          -2.6      -134.3        -0.1
 71.800   -0.000049          -2.5      -134.3        -0.4
 72.817   -0.000048          -2.3      -134.3        -0.4
 73.833   -0.000046          -2.2      -134.3        -0.3
 74.850   -0.000044          -2.0      -134.3        -0.3
 75.867   -0.000042          -1.9      -134.3        -0.3
 76.883   -0.000040          -1.8      -134.3        -0.3
 77.900   -0.000038          -1.6      -134.3        -0.3
 78.917   -0.000035          -1.5      -134.3        -0.2
 79.933   -0.000033          -1.4      -134.3        -0.2
 80.950   -0.000030          -1.2      -134.3        -0.2
 81.967   -0.000027          -1.1      -134.3        -0.2
 82.983   -0.000024          -1.0      -134.3        -0.2
 84.000   -0.000021          -0.8      -134.3        -0.1
 85.017   -0.000017          -0.7      -134.3        -0.1
 86.033   -0.000014          -0.5      -134.3        -0.1
 87.050   -0.000010          -0.4      -134.3        -0.1
 88.067   -0.000007          -0.3      -134.3        -0.0
 89.083   -0.000004          -0.1      -134.3        -0.0
 90.100   0.000000          0.0      -134.3         0.0
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Příloha G – Výstupní soubor hřídele šnekového v rovině y-z

Vystupni soubor : kolo1.R2

VYSTUPNI UDAJE (rovina Y-Z) :

   z        pruhyb       moment       pos.sila   Napeti [Mpa]
  [mm]       [mm]        [N*m]           [N]    
------------------------------------------------------------
  0.000   0.000000           0.0       188.9         0.0
  0.938   -0.000004          -0.2       188.9        -0.0
  1.875   -0.000008          -0.4       188.9        -0.1
  2.813   -0.000011          -0.5       188.9        -0.1
  3.750   -0.000015          -0.7       188.9        -0.1
  4.688   -0.000019          -0.9       188.9        -0.2
  5.625   -0.000022          -1.1       188.9        -0.2
  6.563   -0.000026          -1.2       188.9        -0.3
  7.500   -0.000029          -1.4       188.9        -0.1
  8.500   -0.000032          -1.6       188.9        -0.2
  9.500   -0.000035          -1.8       188.9        -0.2
 10.500   -0.000038          -2.0       188.9        -0.2
 11.500   -0.000041          -2.2       188.9        -0.2
 12.500   -0.000044          -2.4       188.9        -0.2
 13.500   -0.000047          -2.6       188.9        -0.3
 14.500   -0.000049          -2.7       188.9        -0.1
 15.438   -0.000052          -2.9       188.9        -0.2
 16.375   -0.000054          -3.1       188.9        -0.2
 17.313   -0.000056          -3.3       188.9        -0.2
 18.250   -0.000058          -3.4       188.9        -0.2
 19.188   -0.000060          -3.6       188.9        -0.2
 20.125   -0.000062          -3.8       188.9        -0.2
 21.063   -0.000064          -4.0       188.9        -0.2
 22.000   -0.000066          -4.2       188.9        -0.1
 23.000   -0.000068          -4.3       188.9        -0.1
 24.000   -0.000069          -4.5       188.9        -0.1
 25.000   -0.000071          -4.7       188.9        -0.1
 26.000   -0.000073          -4.9       188.9        -0.2
 27.000   -0.000074          -5.1       188.9        -0.2
 28.000   -0.000076          -5.3       188.9        -0.2
 29.000   -0.000077          -5.5       188.9        -0.2
 30.000   -0.000079          -5.7       188.9        -0.2
 31.000   -0.000080          -5.9       188.9        -0.2
 32.000   -0.000081          -6.0       188.9        -0.2
 33.000   -0.000083          -6.2       188.9        -0.2
 34.000   -0.000084          -6.4       188.9        -0.2
 35.000   -0.000085          -6.6       188.9        -0.2
 36.000   -0.000086          -6.8       188.9        -0.2
 37.000   -0.000087          -7.0       188.9        -0.2
 38.000   -0.000087          -7.2       188.9        -0.2
 39.000   -0.000088          -7.4       188.9        -0.2
 40.000   -0.000089          -7.6      -150.8        -0.2
 41.000   -0.000089          -7.4      -150.8        -0.2
 42.000   -0.000090          -7.3      -150.8        -0.2
 43.000   -0.000090          -7.1      -150.8        -0.2
 44.000   -0.000091          -7.0      -150.8        -0.2
 45.000   -0.000091          -6.8      -150.8        -0.2
 46.000   -0.000091          -6.7      -150.8        -0.2
 47.000   -0.000091          -6.5      -150.8        -0.2
 48.000   -0.000091          -6.3      -150.8        -0.2
 49.000   -0.000091          -6.2      -150.8        -0.2
 50.000   -0.000091          -6.0      -150.8        -0.2
 51.000   -0.000090          -5.9      -150.8        -0.2
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 52.000   -0.000090          -5.7      -150.8        -0.2
 53.000   -0.000090          -5.6      -150.8        -0.2
 54.000   -0.000089          -5.4      -150.8        -0.2
 55.000   -0.000089          -5.3      -150.8        -0.2
 56.000   -0.000088          -5.1      -150.8        -0.2
 57.000   -0.000088          -5.0      -150.8        -0.2
 58.000   -0.000087          -4.8      -150.8        -0.3
 59.000   -0.000086          -4.7      -150.8        -0.3
 60.000   -0.000085          -4.5      -150.8        -0.2
 61.000   -0.000084          -4.4      -150.8        -0.2
 62.000   -0.000083          -4.2      -150.8        -0.2
 63.000   -0.000082          -4.1      -150.8        -0.2
 64.000   -0.000081          -3.9      -150.8        -0.2
 65.000   -0.000079          -3.8      -150.8        -0.2
 65.971   -0.000078          -3.6      -150.8        -0.2
 66.943   -0.000076          -3.5      -150.8        -0.2
 67.914   -0.000075          -3.3      -150.8        -0.2
 68.886   -0.000073          -3.2      -150.8        -0.2
 69.857   -0.000071          -3.1      -150.8        -0.1
 70.829   -0.000070          -2.9      -150.8        -0.1
 71.800   -0.000068          -2.8      -150.8        -0.4
 72.817   -0.000066          -2.6      -150.8        -0.4
 73.833   -0.000063          -2.5      -150.8        -0.4
 74.850   -0.000061          -2.3      -150.8        -0.4
 75.867   -0.000058          -2.1      -150.8        -0.3
 76.883   -0.000055          -2.0      -150.8        -0.3
 77.900   -0.000051          -1.8      -150.8        -0.3
 78.917   -0.000048          -1.7      -150.8        -0.3
 79.933   -0.000044          -1.5      -150.8        -0.2
 80.950   -0.000040          -1.4     -150.8        -0.2
 81.967   -0.000036          -1.2      -150.8        -0.2
 82.983   -0.000032          -1.1      -150.8        -0.2
 84.000   -0.000027          -0.9      -150.8        -0.1
 85.017   -0.000023          -0.8      -150.8        -0.1
 86.033   -0.000018          -0.6      -150.8        -0.1
 87.050   -0.000014          -0.5      -150.8        -0.1
 88.067   -0.000009          -0.3      -150.8        -0.0
 89.083   -0.000005          -0.2      -150.8        -0.0
 90.100   0.000000          0.0      -150.8         0.0
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Příloha H – Výstupní soubor hřídele šnekového kola v prostoru

Vystupni soubor : kolo1.R3

VYSTUPNI UDAJE (Vysledne hodnoty prostoroveho namahani)

   z        pruhyb       moment       pos.sila   Napeti [Mpa]
  [mm]        [mm]        [N*m]           [N]    
------------------------------------------------------------
  0.000   0.000000           0.0       188.9         0.0
  0.938   0.000004           0.2       188.9         0.0
  1.875   0.000008           0.4       188.9         0.1
  2.813   0.000012           0.5       188.9         0.1
  3.750   0.000016           0.7       188.9         0.1
  4.688   0.000020           0.9       188.9         0.2
  5.625   0.000023           1.1       188.9         0.2
  6.563   0.000027           1.2       188.9         0.3
  7.500   0.000030           1.4       188.9         0.1
  8.500   0.000034           1.6       188.9         0.2
  9.500   0.000037           1.8       188.9         0.2
 10.500   0.000040           2.0       188.9         0.2
 11.500   0.000044           2.2       188.9         0.2
 12.500   0.000047           2.4       188.9         0.2
 13.500   0.000050           2.6       188.9         0.3
 14.500   0.000053           2.7       188.9         0.1
 15.438   0.000055           2.9       188.9         0.2
 16.375   0.000057           3.1       188.9         0.2
 17.313   0.000060           3.3       188.9         0.2
 18.250   0.000062           3.4       188.9         0.2
 19.188   0.000065           3.6       188.9         0.2
 20.125   0.000067           3.8       188.9         0.2
 21.063   0.000069           4.0       188.9         0.2
 22.000   0.000071           4.2       188.9         0.1
 23.000   0.000073           4.3       188.9         0.1
 24.000   0.000075           4.5       188.9         0.1
 25.000   0.000077           4.7       188.9         0.1
 26.000   0.000079           4.9       188.9         0.2
 27.000   0.000081           5.1       188.9         0.2
 28.000   0.000083           5.3       188.9         0.2
 29.000   0.000085           5.5       188.9         0.2
 30.000   0.000087           5.7       188.9         0.2
 31.000   0.000088           5.9       188.9         0.2
 32.000   0.000090           6.0       188.9         0.2
 33.000   0.000092           6.2       188.9         0.2
 34.000   0.000093           6.4       188.9         0.2
 35.000   0.000095           6.6       188.9         0.2
 36.000   0.000096           6.8       188.9         0.2
 37.000   0.000097           7.0       188.9         0.2
 38.000   0.000098           7.2       188.9         0.2
 39.000   0.000100           7.4       188.9         0.2
 40.000   0.000101          10.1       201.9         0.3
 41.000   0.000102           9.9       201.9         0.3
 42.000   0.000103           9.7       201.9         0.3
 43.000   0.000104           9.5       201.9         0.3
 44.000   0.000104           9.3       201.9         0.3
 45.000   0.000105           9.1       201.9         0.3
 46.000   0.000105           8.9       201.9         0.3
 47.000   0.000106           8.7       201.9         0.3
 48.000   0.000106           8.5       201.9         0.3
 49.000   0.000106           8.3       201.9         0.3
 50.000   0.000106           8.1       201.9         0.3
51.000   0.000106           7.9       201.9         0.2



Návrh rychlozdvihové převodovky Bc. Michal Dvořáček

80

 52.000   0.000106           7.7       201.9         0.2
 53.000   0.000106           7.5       201.9         0.2
 54.000   0.000106           7.3       201.9         0.2
 55.000   0.000105           7.1       201.9         0.2
 56.000   0.000105           6.9       201.9         0.2
 57.000   0.000105           6.7       201.9         0.2
 58.000   0.000104           6.5       201.9         0.4
 59.000   0.000103           6.3       201.9         0.3
 60.000   0.000102           6.1       201.9         0.3
 61.000   0.000102           5.9       201.9         0.3
 62.000   0.000100           5.7       201.9         0.3
 63.000   0.000099           5.5       201.9         0.3
 64.000   0.000098           5.3       201.9         0.3
 65.000   0.000096           5.1       201.9         0.2
 65.971   0.000095           4.9       201.9         0.2
 66.943   0.000093           4.7       201.9         0.2
 67.914   0.000091           4.5       201.9         0.2
 68.886   0.000089           4.3       201.9         0.2
 69.857   0.000088           4.1       201.9         0.2
 70.829   0.000086           3.9       201.9         0.2
 71.800   0.000083           3.7       201.9         0.6
 72.817   0.000081           3.5       201.9         0.6
 73.833   0.000078           3.3       201.9         0.5
 74.850   0.000075           3.1       201.9         0.5
 75.867   0.000072           2.9       201.9         0.5
 76.883   0.000068           2.7       201.9         0.4
 77.900   0.000064           2.5       201.9         0.4
 78.917   0.000059           2.3       201.9         0.4
 79.933   0.000055           2.1       201.9         0.3
 80.950   0.000050           1.8       201.9         0.3
 81.967   0.000045           1.6       201.9         0.3
 82.983   0.000040           1.4       201.9         0.2
 84.000   0.000034           1.2       201.9         0.2
 85.017   0.000029           1.0       201.9         0.2
 86.033   0.000023           0.8       201.9         0.1
 87.050   0.000017           0.6       201.9         0.1
 88.067   0.000012           0.4       201.9         0.1
 89.083   0.000006           0.2       201.9         0.0
 90.100   0.000000           0.0       201.9         0.0


