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1 Úvod
Cílem mé diplomové práce je návrh a konstrukční ešení pohonu kolesa kolesového
rýpadla. V první části této práce bude vypracována rešerše, která je zam ena na zadanou
problematiku. Budou zde tedy popsány jednotlivé t žební stroje a následn hlavní konstrukční
prvky p evodovky. V další části bude popsáno konkurenční ešení a specifikováno zadání.
V hlavní části mé práce se budu zabývat samotným návrhem pohonného systému, který bude
obsahovat volbu planetové p evodovky z katalogu, varianty uspo ádání kuželo-čelního
p edstupn , celkový konstrukční návrh kuželo-čelní p evodovky, návrh rámu pro
elektromotor a výb r nakupovaných komponent z katalogu výrobce. Celý pohonný systém
bude vytvo en v podob 3D modelu, který bude následn použit pro vypracování výkresové
dokumentace vybraných částí.

1.1 Zadavatel diplomové práce
Zadavatelem této diplomové práce je společnost TGE Transmission s.r.o. Společnost
vznikla roku 2014 a zabývá se problematikou pr myslových pohon a p evodovek. Produkty
této společnosti zasahují v nemalé mí e do d lního, energetického, chemického a
papírenského pr myslu. Dále se společnost zabývá pohony, které jsou určeny pro zvedací
za ízení, p epravu materiálu, hutnictví a stavebnictví. Cílem společnosti je poskytovat
komplexní služby, které zahrnují náhradu stávajícího pohonu sériov vyráb nými
p evodovkami, návrh atypických p evodovek podle požadavk zákazníka a servis
p evodovek. Společnost má sídlo v Ho ovicích a technickou kancelá v Plzni.
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2 Uvedení do problematiky
2.1 T žební technika
T žební technika slouží pro získávání (dobývání) nerostných surovin z povrchu planety,
viz obr.: 2-1. Mezi tuto techniku, lze za adit zakladače, rýpadla, dálkové pásové dopravníky a
jejich pohonné stanice. Dále pak stroje určené pro nakládku a p epravu materiálu. Výkonnost
t chto stroj je dána zejména objemem dobytého či dopraveného materiálu za jednotku času.

Obr.: 2-1 Povrchový d l Bílina [1]

V procesu dobývání surovin je na počátku použité rýpadlo, které umožní rozpojit
horninu. Poté je z rýpadla materiál obvykle p esunut p es shazovací v z na dálkovou pásovou
dopravu (DPD). Dálková pásová doprava umožní p epravu nat ženého materiálu k zakladači,
který je umíst n v míst skládky materiálu. Schéma procesu dobývání materiálu je zobrazeno
na obr.: 2-2.

Obr.: 2-2 Schéma procesu dobývání surovin

Každý stroj musí být vybaven r znými pohonnými systémy, aby byl schopný konat
požadované pracovní pohyby. Tématem této diplomové práce je práv jeden z pohonných
systém stroje. Pohonné systémy zakladač , korečkových rýpadel a kolesových rýpadel si
jsou podobné. V této kapitole budou proto popsány práv tyto t i velkostroje. V tší pozornost
bude v nována kolesovým rýpadl m, protože práv na kolesovém rýpadle se nachází ešený
pohonný systém, tedy pohon kolesa.
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2.1.1 Zakladače
2.1.1.1 Obecný popis
Zakladače jsou za ízení, určená k zakládání vyt ženého materiálu na výsypku (místo
v povrchovém dole určené ke skladování materiálu). Tyto stroje se adí do systému
povrchového dobývání. Základem úsp šného provozu povrchového dolu je založení výsypek
se značnou kapacitou a na vhodných místech. Výsypkové svahy musejí mít dostatečnou
stabilitu, aby byl provoz zakládacích stroj bezpečný. P i zakládání výsypek musí být brán
ohled na geomechanické a morfologické podmínky v míst zakládání, fyzikáln -mechanické
vlastnosti zakládaného materiálu a použitou technologii zakládání. Na konstrukci zakladače
má vliv zejména zp sob dopravy materiálu k zakladači. Zakladače lze rozd lit na kolejové a
pásové. [2]
Kolejové zakladače (obr.: 2-3) se skládají ze čty hlavních částí (nabírací za ízení, nosná
konstrukce, zakládací výložník a podvozek). Nabírací za ízení (vertikáln zdvíhatelné), je u
tohoto typu ešeno korečkovým et zem s korečky. Nosná konstrukce zakladače je
p íhradová. Zakladač je vybaven horní otočnou stavbou a spodní stavbou, která p enáší
zatížení do kolejového podvozku. Zakládací výložník je stejn jako nosná konstrukce
p íhradový, s možností vertikálního zdvihu. [2]

Obr.: 2-3 Obecné schéma kolejového zakladače [2]

1 – kolejový podvozek; 2 – nabírací za ízení; 3 – strojovna; 4 – podávací pás; 5 – výložník
s pásovým dopravníkem; 6 – spojovací pás; 7 – nabírací pás; Ř – zakládací v z
Pásové zakladače (obr.: 2-4) zakládají v tšinou tzv. blokov . Pracovní pohyby tohoto
typu zakladače se rozd lují na zakládací a posuvný. Zakládací pohyb je docílen pohybem
pásu na zakládacím výložníku a plynulým či postupným otáčením výložníku v horizontální
rovin . Posuvný pohyb je docílen pohybem celého zakladače nebo zdvihem zakládacího
výložníku. U pásových zakladač je použit housenicový nebo kráčivý podvozek. U
podp rných voz je použit výhradn podvozek housenicový. Spojovací most zajiš uje
propojení shazovacího vozu, na který je materiál dopravován dálkovou pásovou dopravou, se
samotným zakladačem. Materiál je ze spojovacího mostu veden p es podávací pás a zakládací
výložník na výsypné místo. Spojovací most a zakládací výložník je p íhradové konstrukce.
Vertikální pohyb zakládacího výložníku je docílen pomocí kladkostroje a vrátk . [2]
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Obr.: 2-4 Obecné schéma pásového zakladače [2]

1 – kráčivý podvozek; 2 – otočná horní stavba; 3 – držící výložník; 4 – podávací pás; 5 –
spojovací most; 6 – zakládací výložník (pás); 7 – podp rný housenicový podvozek; 8 –
výložník shazovacího vozu; ř – kladkostroj zdvihu
2.1.1.2 P íklady zakladač
2.1.1.2.1 Zakladač ZP 10000
Zakladač ZP 10000 (obr.: 2-5) je používán pro zakládání skrývkového materiálu
dobytého korečkovými či kolesovými rýpadly. Tímto zakladačem mohou být zakládány
zeminy, vhodné pro dálkovou pásovou dopravu. K propojení zakladače a dálkové pásové
dopravy slouží shazovací v z, jak již bylo popsáno výše. Pohyb zakladače je docílen pomocí
dvou kráčivých podvozk , díky nimž je stroj schopný pohybu v libovolném sm ru. Tento
sm r je možné b hem kroku m nit, protože jsou nohy kráčivého podvozku ovládány pomocí
hydraulických válc . Z obr.: 2-5 je patrné, že spojovací most je umíst n také na kráčivém
podvozku. P i modernizaci tohoto typu zakladače byl kráčivý podvozek spojovacího mostu
nahrazen podvozkem housenicovým (namísto nohou je tento typ podvozku složen ze dvou
pás , které umož ují pohyb). Tento typ zakladače umož uje nep etržité zakládání a to i
b hem pohybu (kráčení). Zakladač ZP 10000 je vybaven t mito hlavními částmi: hlavním
kráčivým podvozkem (pod horní otočnou stavbou), podvozkem spojovacího mostu, horní
otočnou stavbou, spojovacím mostem a zakládacím výložníkem. Dále pak stroj obsahuje
kladkostroje, vrátky, lana a je áb. [3] Základní technické parametry zakladače ZP 10000 jsou
uvedeny v tab.: 2-1.

Obr.: 2-5 Zakladač ZP 10000 [6]

16

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.
Katedra konstruování stroj

Diplomová práce, akad. rok 2016/17
Bc. Martin Míchal

2.1.1.2.2 Zakladač ZPDH 6300
Tento typ zakladače je určen pro zakládání nadložních zemin p i odkrývání slojí
hn dého uhlí. Pohyb zakladače ZPDH 6300 (obr.: 2-6) je docílen pomocí dvou
housenicových podvozk . První housenicový podvozek je umíst n pod spodní stavbou
zakladače. Druhý housenicový podvozek je použit pro pojezd spojovacího mostu. Pro
bezproblémové ovládání pojezdu je zakladač vybaven ídicím systémem. Pro bezpečný
provoz zakladače je kabina idiče vybavena monitory, na kterých je možné sledovat
informace o stavu za ízení. [3] Základní technické parametry zakladače ZPDH 6300 jsou
uvedeny v tab.: 2-1.

Obr.: 2-6 Zakladač ZPDH 6300 [7]

2.1.1.2.3 Technické parametry zakladač
Parametry
Teoretický výkon
Délka výložníku
Délka spojovacího mostu
Maximální výška zakládání
Rychlost pojezdu
Rozsah otáčení
Typ podvozku
Maximální sklon p i transportu / práci
P ívodní nap tí
Instalovaný výkon
Provozní hmotnost

ZP 10000
10000
135
103
35
±100
kráčivý
1:15 / 1:20
35
5400
3000

ZPDH 6300
6300
90,6
78
26
10
±115
housenicový
-/6
2425
1429

Tab.: 2-1 Technické parametry zakladače ZP 10000 a ZPDH 6300 [3, 6, 7]
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2.1.2 Korečková rýpadla
2.1.2.1 Obecný popis
Korečková rýpadla jsou kontinuáln pracující stroje, které používají pro dobývání
korečky umíst né na korečkovém et zu. Mezi další části korečkového rýpadla lze za adit
vodič korečkového et zu, žlab, hnací turas a jeho pohon, viz obr.: 2-7. Dobývání pomocí
t chto stroj probíhá bu frontáln (p ímý boční pohyb se provádí pojezdem celého stroje),
nebo blokov (otáčením dobývací části). Zp sob dobývání, je závislý na použitém podvozku.
Rýpadla vybavená kolejovým podvozkem využívají frontální postup. Kolejový podvozek
totiž dosahuje vysoké p epravní rychlosti s nízkou spot ebou energie a nízkým opot ebením
v závislosti na ujeté vzdálenosti. Rýpadla umíst ná na housenicovém nebo kráčivém
podvozku využívají blokový postup dobývání. Omezením v konstrukci t chto stroj je
maximální rychlost korečkového et zu a vyvození p ítlačné síly na korečkový et z.
V současné dob jsou korečková rýpadla použita pro dobývání uhelných ložisek, cihlá ských
surovin, písk a št rkopísk . [2, 3]

Obr.: 2-7 Obecné schéma korečkových rýpadel [2]

a) korečkové rýpadlo na kolejovém podvozku; b) korečkové rýpadlo na housenicovém
podvozku; c) korečkové rýpadlo na kráčivém podvozku; 1 – kolejový podvozek; 2 – kráčivý
podvozek; 3 – housenicový podvozek; 4 – spodní stavba s otočí; 5 – horní stavba; 6 –
korečkový vodič s et zem; 7 – zarovnávač; Ř – žlab; ř – pohon turasu korečkového et zu;
10 – vynášení zeminy pásovými dopravníky; 11 – vrátky zdvihu korečkového vodiče; 12 –
nakládací výložník; 13 – podp rný podvozek; 14 – kruhový dopravník; 15 – st edový čep; 16
– záv sný výložník
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2.1.2.2 P íklady korečkových rýpadel
2.1.2.2.1 Korečkové rýpadlo RO 800
Korečkové rýpadlo RO Ř00 (objem korečku Ř00 litr ), viz obr.: 2-8, je otočné rýpadlo
s vertikáln pohyblivým a d leným vodičem korečk , umož ující spodní i horní ez. Rýpadlo
je umíst no na dvou kolejových podvozcích (frontální zp sob dobývání) o rozchodu kolejí
1435 mm a minimálním polom ru oblouku Ř0 m. Podvozky obsahují celkem 24 kol, z nichž
je Ř kol hnaných. Podvozky jsou u tohoto rýpadla spojeny mostem (portálem), který má
rozchod 11 m. Korečkový vodič rýpadla je zav šen na t ech lanových záv sech a je zakončen
zarovnávačem. Korečkový et z je pohán n pomocí hnacího turasu. Otočná horní stavba
rýpadla je uložena na kulové dráze a jsou na ní umíst ny zdvihové vrátky korečkového vodiče
a pohon korečkového et zu. Dobytý materiál je z korečk sypán, v oblasti hnacího turasu,
pomocí skluzu do výsypky. Z výsypky je poté materiál sypán pomocí otočných klapek do
vagonu a dopravován k zakladači. [3] Základní technické parametry korečkového rýpadla RO
800 jsou uvedeny v tab.: 2-2.

Obr.: 2-8 Korečkové rýpadlo RO Ř00 [4]
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2.1.2.2.2 Korečkové rýpadlo RK 5000
Korečkové rýpadlo RK 5000 (obr.: 2-9) je součástí technologického celku společn
s dálkovou pásovou dopravou. Na obr.: 2-9 je možné vid t blokový zp sob dobývání
materiálu, který je docílen otáčením horní stavby rýpadla. Horní stavba korečkového rýpadla
je umíst na otočn na kulové dráze o pr m ru 16 m. Na p ední stran horní stavby je umíst n
p íhradový výložník, nesoucí soustavu lanových záv s korečkového vodiče. Ve st ední části
horní stavby se nachází strojovna pohonu korečkového et zu, rozvodna vysokého a nízkého
nap tí, dílny, sklad a šatna. V zadní části horní stavby se nacházejí vrátky pro pohon t ech
lanových záv s korečkového vodiče, transformátory a protizávaží. Korečkové rýpadlo se
pohybuje pomocí dvou hydraulických kráčivých podvozk . Hlavní kráčivý podvozek je
složen z vn jší op ry kuželového tvaru, roštu a vnit ní op ry. Pohyb je zajišt n šesti
hydraulickými válci (čty i válce pro zdvih a dva válce pro posuv). Podp rný kráčivý
podvozek je složen z vn jší op ry kuželového tvaru, roštu, vnit ní op ry a vodících díl .
Pohyb podp rného kráčivého podvozku je zajišt n pomocí dvou hydraulických válc (jeden
slouží pro zdvih a druhý pro posuv). Dobytý materiál je u tohoto typu rýpadla sypán do
násypky dálkové pásové dopravy nebo do drtiče. [3] Základní technické parametry
korečkového rýpadla RK 5000 jsou uvedeny v tab.: 2-2.

Obr.: 2-9 Korečkové rýpadlo RK 5000 [5]
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2.1.2.2.3 Technické parametry korečkových rýpadel
Parametry
Teoretický výkon
Objem korečku
Počet korečk
Rychlost korečkového et zu
Specifická / maximální ezná síla
Hloubka ezu (p i narovnaném zarovnávači)
Výška ezu
Max. horizontální dosah (od osy stroje)
Rozsah otáčení
Typ podvozku
Maximální sklon p i transportu / práci
P ívodní nap tí
Instalovaný výkon
Provozní hmotnost

RO 800
1050
800
37
1,025
113 / 23,5
22
±205
kolejový
1:40 / 6
1320
1100

RK 5000
5000
3600
38
1,23
120 / 180
24,5
29,0
73,2
±145
kráčivý
1:20 / 1:20
35
6200
5000

Jednot.
m3/h
l
ks
m/s
kN/m
m
m
m
°
kV
kW
t

Tab.: 2-2 Technické parametry korečkového rýpadla RO Ř00 a RK 5000 [3]

2.1.3 Kolesová rýpadla
2.1.3.1 Obecný popis
Kolesové rýpadlo je stroj, určený k t žb velkého objemu uhlí nebo užitkových surovin
povrchovým zp sobem dobývání. Tento kontinuáln pracující stroj, využívá k dobývání
materiálu koleso, osazené korečky. [2, 3] Obecné schéma s popisem jednotlivých částí
kolesového rýpadla je zobrazeno na obr.: 2-10.

Obr.: 2-10 Obecné schéma kolesového rýpadla [2]

1 – podvozek; 2 – spodní stavba; 3 – otočná deska; 4 – držící výložník; 5 – teleskopický
kolesový výložník; 6 – koleso; 7 – vyvažovací výložník; Ř – zdvihová lana; ř – nakládací
výložník; 10 – podp rný podvozek; 11 – otočná výsypka; 12 – p ední kolesový pás; 13 –
zadní kolesový pás; 14 – p edávací pás; 15 – nakládací pás; 16 – p edávací výložník
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2.1.3.1.1 Pracovní pohyby kolesových rýpadel
Dobývání materiálu pomocí kolesového rýpadla, je dáno pohyby jednotlivých částí
stroje. Pracovní pohyb lze rozd lit na hlavní a vedlejší. Hlavním pracovním pohybem p i
dobývání, je rotační pohyb kolesa. Jako vedlejší pohyb je možné považovat plynulé boční
otáčení kolesového výložníku, výsuv kolesového výložníku, anebo zdvih kolesového
výložníku. Zp sob práce kolesového rýpadla, které pracuje nep etržit , je dán r znými
pracovními pohyby v horizontální a vertikální rovin , p ípadn jejich kombinací, viz obr.:
2-11. K d lení materiálu, tedy dochází otáčením kolesa s korečky a pohybem kolesového
výložníku. [2]

Obr.: 2-11 Pracovní pohyby kolesových rýpadel [2]

Materiál lze dobývat výškovým nebo hloubkovým ezem. Hloubkový ez je docílen
reverzací rotace kolesa a otočení korečk o 1Ř0°. Kolesový pás musí být v tomto p ípad
vybaven prvky umož ující strmý transport. Materiál je od masivu odd lován otáčením kolesa
a pohybem kolesového výložníku. Zp sob nastavení tlouš ky ubíraného materiálu lze rozd lit
na vertikální a horizontální. P i vertikálním zp sobu je tlouš ka ubíraného materiálu
nastavena vysunutím kolesa, čehož m že být docíleno bu výsuvem kolesového výložníku,
nebo pojezdem kolesového rýpadla. Horizontáln je tlouš ka ubíraného materiálu nastavena
pomocí spoušt ní kolesového výložníku s kolesem. [2]
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2.1.3.1.2 Konstrukce kolesových rýpadel
Kolesové rýpadlo je sestaveno z ocelové konstrukce, která dává rýpadlu jeho konečný
vhled a je zárove koncepcí rýpadla. Ocelová konstrukce musí plnit určité požadavky, aby
bylo rýpadlo schopné plnohodnotn pracovat. Hlavní požadavky na konstrukci jsou tyto:




Kinematika konstrukce musí umož ovat všechny pracovní pohyby rýpadla.
Konstrukce musí vytvá et plynulou trasu pásové dopravy na rýpadle.
Konstrukce musí svou pevností a tuhostí bezpečn p enášet všechna zatížení.

Ocelová konstrukce by m la být navržena tak, aby z hlediska pevnosti p enášela
veškeré síly z místa p sobišt co nejkratší cestou p es podvozek do podloží. V ideálním
p ípad jsou proto používány p ímé nosné prvky s optimálními p íčnými pr ezy. Tohoto
ideálního stavu je však složité docílit, protože je na stroji umíst no mnoho dalších za ízení, na
které je t eba brát ohled. Jedná se zejména o r zné mechanismy umož ující jednotlivé pohyby
stroje, ale také elektro-výzbroj. P i návrhu konstrukce, musí být také brán ohled na to, aby
nedocházelo ke vzájemné kolizi pohybujících se částí rýpadla. Z tohoto d vodu je zapot ebí
používat r zn zak ivené nosníky, vý ezy v nosných st nách apod. Ocelová konstrukce tvo í
cca 50 % celkové hmotnosti stroje. V současné dob se konstrukce kolesových rýpadel
ustálila do t í koncepčních kategorií, viz obr.: 2-12. [2]

Obr.: 2-12 Typické konstrukční znaky kolesových rýpadel [2]

Stroje se dále mohou lišit uspo ádáním kolesového výložníku, který m že být
konstruován s výsuvem nebo bez výsuvu. Výsuv kolesového výložníku m že být docílen
h ebenovým ústrojím nebo jako výložník teleskopický (výsuvný pohyb je umožn n pomocí
pohybového šroubu nebo pomocí lanového kladkostroje). V dnešní dob je výsuvný kolesový
výložník používán mén často. Na místo toho je umožn n teleskopický výsuv nakládacího
výložníku, který je umíst n na podp rném podvozku. [2]
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2.1.3.1.3 Dobývací ústrojí kolesového rýpadla [2]
Tímto ústrojím je myšleno koleso. Koleso je v podstat velká p dní fréza, pomocí které
dochází k rozpojování horniny. Je tvo eno rámem ve tvaru plochého válce nebo komolého
kužele, který rotuje okolo osy kolesa. Hornina je rozpojována pomocí korečk , které jsou
umíst ny na obvodu kolesa. Z korečk je hornina vykláp na z boku kolesa na pásový
dopravník, jehož pozice je p ibližn v ose kolesového výložníku. Základní parametry
dobývacího ústrojí kolesového rýpadla jsou tato:







Pr m r kolesa.
Délka kolesového výložníku.
Počet korečk .
Obvodová rychlost kolesa.
Rychlost otáčení horní stavby kolesového rýpadla.
Tvar a konstrukce korečk .

Z výše uvedeného, má na vykláp ní horniny z korečk nejv tší vliv obvodová rychlost
kolesa. Logicky se dá brát, že s vyšší obvodovou rychlostí kolesa roste výkonnost kolesového
rýpadla. Tento fakt však p ináší i jednu zásadní nevýhodu. P i zvýšení obvodové rychlosti
kolesa roste odst edivá síla p sobící na horninu a to je d vod zhoršení vykláp ní materiálu
z korečk . Nejčast jším zp sobem vyjímání materiálu z korečk je totiž pomocí gravitace,
což znamená, že p i p íliš vysoké odst edivé síle nebude tohoto zp sobu vyprazd ování
docíleno. Korečky by potom musely být vyprazd ovány nucen , což p ináší vyšší složitost
konstrukce korečk . Cesta ke zvýšení výkonnosti stroje tedy není ve zvýšení obvodové
rychlosti kolesa, ale nap . zv tšením objemu korečk , tzn. zv tšením pr m ru kolesa.
Dobývacím a rozpojovacím orgánem kolesového rýpadla jsou korečky, umíst né na
obvodu kolesa, které jsou vybaveny eznými prvky. Korečky jsou ke kolesu p ipevn ny
v tšinou pomocí čep v p ední části korečku a pomocí klínového uchycení v zadní části.
Nádoba (koreček) je konstruována bu s plným dnem nebo pro lepivé materiály se dnem
et zovým či pružným (pryžové pásy). Vzhledem ke zp sobu vyprazd ování korečk lze
kolesa rozd lit na t i druhy:




Koleso komorové.
Koleso bezkomorové.
Koleso polokomorové.

Koleso komorové
U tohoto typu kolesa je pod každým korečkem šikmá komora, po které dobytý materiál
klouže na dopravní pás umíst ný vedle kolesa. Výhoda t chto koles je, že konstrukce kolesa
je velmi tuhá (vhodné pro t žbu tvrdých materiál ). K hlavní nevýhod lze p ičíst značné
opot ebení skluzové plochy komory. Dále pak špatné odvád ní materiálu z korečk p i
dobývání lepivých materiál (ke st edu kolesa se komory zužují a proto hrozí jejich zanešení).
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Tato konstrukce kolesa umož uje pohon kolesa p es pastorek a ozubený v nec (snížení
celkového p evodového pom ru pohonu). Komorové koleso je schematicky znázorn no na
obr.: 2-13.

Obr.: 2-13 Schéma komorového kolesa [2]

Koleso bezkomorové
Tato koncepce kolesa umož uje vyšší obvodovou rychlost, protože dochází k lepšímu
gravitačnímu vyprazd ování a p i pot eb čistit skluzovou plochu, lze toto čišt ní
mechanizovat. Hlavní nevýhodou oproti komorovým koles m je snížení tuhosti konstrukce
kolesa, protože jsou korečky uchyceny letmo k nosné konstrukci. U tohoto typu kolesa lze
zm nit smysl otáčení kolesa a otočit korečky o 1Ř0° (je umožn n hloubkový ez).
Bezkomorové koleso je schematicky znázorn no na obr.: 2-14.

Obr.: 2-14 Schéma bezkomorového kolesa [2]

Koleso polokomorové
Tento typ vznikl kombinací komorového a bezkomorového kolesa ve snaze eliminovat
nevýhody výše popsaných koles. Tato konstrukce kolesa je výhodná zejména pro koleso
velkého pr m ru. Polokomorové koleso je schematicky znázorn no na obr.: 2-15.
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Obr.: 2-15 Schéma polokomorového kolesa [2]

2.1.3.1.4 Uložení a pohon dobývacího ústrojí [2]
Koleso je uloženo na konci kolesového výložníku. Uložení kolesa musí zaručit dobré
rýpací a plnící podmínky korečk , bezproblémové vyprazd ování korečk v obou sm rech
rotace kolesa, p ístup k ložiskám uložení kolesa, nízkou hmotnost a velký dosah.
H ídel kolesa slouží pro p enos točivého momentu a zárove plní funkci nosníku
rotujícího kolesa. Míra namáhání h ídele je dána dobou nasazení stroje v provozu, rázovým
zatížením atd. H ídel kolesa je uložen v prostorové konstrukci kolesového výložníku. Možné
zp soby uložení h ídele a pohonu jsou zobrazeny na obr.: 2-16.

Obr.: 2-16 Možnosti uložení h ídele kolesa [2]
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Popis obr.: 2-16:
a. Koleso a p evodovka uložena letmo. P enos točivého momentu z p evodovky p es
h ídel kolesa.
b. Koleso, p evodovka a dopravní pás uložen mezi hlavními ložisky kolesa. P enos
točivého momentu z p evodovky, umíst né uvnit kolesa, p es h ídel kolesa.
c. Kolesa uloženo mezi hlavními ložisky, p evodovka a dopravní pás na vn jších
stranách kolesa. P enos točivého momentu z p evodovky p es h ídel kolesa.
d. Koleso uloženo mezi hlavními ložisky. P enos točivého momentu z p evodovky
pomocí výstupního pastorku p evodovky a ozubeného v nce kolesa.
e. Koleso, p evodovka a dopravní pás uložen mezi hlavními ložisky kolesa. P enos
točivého momentu z p evodovky p es h ídel kolesa.
f. Koleso a dopravní pás uložen mezi hlavními ložisky. P enos točivého momentu
z p evodovky, umíst né na vn jší stran , p es h ídel kolesa.
g. Koleso a dopravní pás uložen mezi hlavními ložisky. P enos točivého momentu
z p evodovek, umíst ných na obou stranách, p es h ídel kolesa.
H ídel kolesa je uložen ve velko-pr m rovém ložisku nezávisle na konstrukci
kolesového výložníku. Nejčast ji jsou použita nakláp cí radiální válečková ložiska nebo
ložiska kuželíková. P i volb tvaru h ídele musí být brán ohled na funkční zp sobilost,
hospodárnost výroby, montáž a pot ebnou údržbu. H ídel musí být schopen odolávat
únavovému poškození, proto je nutné eliminovat vliv vrub , které by mohly koncentrovat
nap tí.
P enos točivého momentu od pohonu na koleso m že být docílen více zp soby, jak již
bylo znázorn no na obr.: 2-16. P i t žb vzniká celá ada zatížení (rypný odpor p i
rozpojování, hmotnost materiálu v korečcích, tíhové síly, zatížení v trem, setrvačné síly, atd.).
Pro p ekonání t chto zatížení je možné použít tyto typy pohon :




Pohon kolesa p es výstupní pastorek p evodovky a ozubený v nec kolesa.
Pohon kolesa p es h ídel kolesa (jednostranný nebo oboustranný pohon).
Pohon kolesa p es dutou h ídel.

2.1.3.2 P íklady kolesových rýpadel
2.1.3.2.1 Kolesové rýpadlo KU 300
Jedná se o klasické kolesové rýpadlo (obr.: 2-17), které je vybaveno housenicovým
podvozkem, bezkomorovým kolesem se šikmým skluzem nebo vynášecím bubnem a plnými
či et zovými korečky. Podvozek je složen ze t í housenicových dvojčat, které jsou součástí
spodní stavby rýpadla. Dva páry housenic jsou iditelné a slouží pro zm nu sm ru jízdy
rýpadla. Pro vyrovnání stroje p i t žb ve svahu je spodní stavba dále vybavena hydraulickým
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válcem, pomocí kterého je možné stroj vyrovnat. Spodní stavba kolesového rýpadla KU 300
je dále vybavena rozvodnou, strojovnou zdvihu spodní stavby a kabelovým bubnem sloužícím
pro navíjení a odvíjení p ívodního kabelu p i pohybu stroje. Na horní stavb kolesového
rýpadla je umíst na otočná deska, ídící výložník (s kabinou idiče), kolesový výložník,
vyvažovací výložník (pro vyrovnání klopného momentu rýpadla) a nakládací výložník. Ve
vyvažovacím výložníku je koncipována hlavní rozvodna, strojovna zdvihu kolesového
výložníku a nakládacího výložníku, dále pak zámečnická a elektro dílna. Hlavní díly horní
stavby jsou propojeny schodišti a plošinami pro bezpečný pohyb obsluhy po stroji. [3]
Základní technické parametry kolesového rýpadla KU 300 jsou uvedeny v tab.: 2-3.
Dobývaný materiál je rozpojován pomocí vým nných zub , které jsou umíst né na
korečcích kolesa. Koleso je ešeno jako bezkomorové s vynášecím bubnem. Z tohoto bubnu
je materiál dopravován do násypky p edního pásu, ze které je poté odebírán a dopravován
p es p edávací a nakládací pás k dalšímu stupni technologického celku dobývání (nejčast ji
k celku dálkové pásové dopravy). [3]

Obr.: 2-17 Kolesové rýpadlo KU 300 [8]
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2.1.3.2.2 Kolesové rýpadlo KU 800
Kolesové rýpadlo KU Ř00 (obr.: 2-18) je klasické rýpadlo s výsuvem, sloužící pro t žbu
s možností výškového i hloubkového ezu. Hlavní podvozek je u tohoto typu rýpadla ešen
jako kráčivý a je složen z obdélníkové centrální desky a dvou d lených ližin, které jsou
ovládány hydraulickými válci. Podp rný podvozek nesoucí nakládací pás je ešen jako
housenicový. Na spodní stavb tohoto rýpadla je umíst na hydraulika kráčivého podvozku a
kulová otočná dráha. Otočná horní stavba je tvo ena deskou, do které je vetknut vyvažovací
výložník a kloubov uchycen držící výložník. Na horní stavb je dále umíst n pohon otoče,
p edávací pás, teleskopický kolesový výložník, nakládací výložník a část elektrického
za ízení. Na vyvažovacím výložníku je umíst na strojovna, která obsahuje transformátory,
rozvad če, m niče a zdvihový vrátek kolesového výložníku. St ední část kolesového rýpadla
je určena pro uložení pohonu výsuvu kolesového výložníku. Dále pak st ední část obsahuje
ložiska pro uložení držícího a kolesového výložníku, na kterém je umíst no bezkomorové
koleso s korečky. Nosník kolesového výložníku je u tohoto typu rýpadla teleskopický a jeho
výsuv je umožn n pomocí kladkostroj umíst ných na obou stranách výložníku. [3] Základní
technické parametry kolesového rýpadla KU Ř00 jsou uvedeny v tab.: 2-3.

Obr.: 2-18 Kolesové rýpadlo KU Ř00 [8]
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2.1.3.2.3 Technické parametry kolesových rýpadel
Parametry
Teoretický výkon
Pr m r kolesa
Počet korečk
Počet výsyp
Maximální síla na obvodu kolesa
Výškový dosah osy kolesa
Hloubkový dosah kolesa
Max. horizontální dosah (od osy stroje)
Maximální pracovní sklon podélný / p íčný
Maximální transportní sklon dol / nahoru
Ší ka dopravních pás
Dosah spojovacího mostu (od osy stroje)
Úhel otáčení horní stavby
Úhel natáčení spojovacího mostu
Typ podvozku
Rychlost pojezdu
P ívodní nap tí
Výkon pohonu kolesa
Instalovaný výkon
Provozní hmotnost

KU 300
1500
7,5
13
57,85
146
19,6
5,5
26,1
14 / 5
16 / 16
1,4
31,2
360
±ř5
housenicový
6
6
500
2400
1240

KU 800
5800
13
15
41,4-99,3
900
32
5,6
48,8
7/7
10,5 / 10,5
2
105,5
360
±115
kráčivý
3
35
2 x 800
5000
4500

Jednot.
m3/h
m
ks
1/min
kN
m
m
m
%
%
m
m
°
°
m/min
kV
kW
kW
t

Tab.: 2-3 Technické parametry kolesového rýpadla KU 300 a KU Ř00 [3, 8]

2.2 P evodovky obecn
Hlavní částí pohonného systému je elektromotor a p evodovka. Tato kapitola bude
zam ena zejména na p evodovku, která je v této práci součástí konstrukčního návrhu. Níže
bude popsána sk í p evodovky, používané p evody, otočná uložení a spoje. Dále budou
popsány další systémy p evodovky, mezi které se adí olejoznak, vypoušt ní oleje, mazání
p evodovky, t sn ní p evodovky a odvzdušn ní p evodové sk ín .
P evodovka neboli složený p evodový mechanismus, je za ízení, které vzniká sériovým
nebo paralelním azením jednoduchých p evodových prvk . P evodovka je umíst na mezi
hnací a hnaný stroj. Hnacím strojem je motor a hnaným strojem za ízení, které plní r zné
funkce dle požadavk na výstup. Jednotlivé části pohonného systému jsou propojeny pomocí
spojek. Základním úkolem p evodovky je zm na úhlové rychlosti a točivého momentu
motoru a získání tak požadovaných výstupních parametr . Pokud dochází na výstupu
p evodovky ke snížení otáček a zvýšení točivého momentu, nazýváme p evodovku
reduktorem. Pokud je tomu naopak, nazýváme p evodovku multiplikátorem. [9, 10]
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Parametry p evodovky [9]










vstupní výkon / točivý moment
otáčky / posuvová rychlost na výstupu
celkový p evodový pom r
celková účinnost
životnost
p ipev ovací rozm ry
poloha vstupní a výstupní osy
provozní teplota
počet rozb h za časovou jednotku

P evodovými prvky jsou myšleny všechny druhy ozubených p evod . P evody s p ímou
vazbou s využitím tvarových element jsou základní p evodové mechanismy, které jsou
obecn složeny ze t í člen s jedním stupn m volnosti. P enos pohybu a zatížení je docílen
pomocí tvarových prvk , které jsou ve vzájemném dotyku. Tvarové prvky neboli zuby,
mohou p i vysokém sklon ní od osy otáčení p ejít v závit. T etí člen mechanismu (rám)
zaručuje konstantní osovou vzdálenost obou rotujících člen . Jednotlivé zuby jsou obvykle
rozmíst ny ve stejné vzdálenosti od osy rotace a se stejnou roztečí od sebe, aby byl docílen
trvalý p enos pohybu a zatížení. Část ozubeného p evodu, která obsahuje zuby, se nazývá
ozubený v nec. Rotační členy se nazývají ozubená kola. Mohou být uložena na h ídelích nebo
je ozubené kolo nedílnou součástí h ídele. Ozubené kolo s nižším počtem zub se nazývá
pastorek. Jedno kolo ze soukolí je hnací a druhé hnané. [9]
P evodové prvky [10]










válcové (čelní) p evody
kuželové p evody
šnekové p evody
šroubové p evody
et zové p evody
emenové p evody
t ecí p evody
p evod pohybový šroub – pohybová matice
planetové p evody

Základním stavebním prvkem p evodovky je tzv. souhmotí, které se skládá
z p evodových prvk (pro p enos pohybu a zatížení na souhmotí nebo ze souhmotí), rotačních
p enosových částí (pro p enos zatížení v rámci jednoho h ídele), uložení (pro p enos zatížení
z h ídele na rám a umožn ní relativního pohybu mezi rámem a h ídelem) a spojovacích prvk
(pro p enos zatížení mezi h ídelem a p evodovým prvkem). [10]

31

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.
Katedra konstruování stroj

Diplomová práce, akad. rok 2016/17
Bc. Martin Míchal

Veškeré prvky p evodovky jsou ve sk íni p evodovky. Na p evodovce je dále možné
nalézt další části jako nap . olejoznak, prvek pro vypoušt ní oleje, za ízení pro mazání
p evodovky, prvky pro t sn ní p evodovky a prvek pro odvzdušn ní sk ín p evodovky.
Sk í p evodovky a jednotlivé části budou podrobn ji popsány níže.
2.2.1 Sk í p evodovky
Sk í p evodovky slouží jako rám, ve kterém jsou uloženy vn jší kroužky ložisek. Sk í
by m la disponovat dostatečnou tuhostí, aby nedocházelo ke zm n polohy jednotlivých
souhmotí za chodu p evodovky. Z tohoto d vodu je často oblast uložení vn jších kroužk
ložisek vyztužena žebry. Žebra jsou na sk íni také z d vodu chlazení a odvodu p ebytečného
tepla, které vzniká zejména v oblasti ložisek. Sk í je možné vyrobit jako odlitek nebo jako
sva enec. Odlévaná sk í p evodovky je vhodná spíše pro sériovou výrobu, kde dochází ke
snížení celkových náklad na výrobu (drahá počáteční výroba modelu odlitku). Výhodou
odlévané sk ín je také tlumení ráz (šedá litina dob e tlumí rázy). Je z ejmé, že sva ovaná
sk í se používá zejména pro kusovou výrobu (atypické p evodovky). Sk í musí být takové
konstrukce, aby byla umožn na snadná montáž a demontáž jednotlivých prvk p evodovky.
P evodová sk í je proto vybavena d lící rovinou, která rozd luje sk í na dno a víko. Pro
zajišt ní vzájemné polohy dna a víka p i obráb ní jsou tyto dv části v tšinou ustaveny
pomocí dvou kolík umíst ných v d lící rovin . Sk í p evodovky musí být dále vybavena
kontrolními víčky, prvky pro ukotvení p evodovky k podloží a manipulačními prvky pro
snadný transport. [9, 10]
2.2.2 P evody s p ímou vazbou s využitím tvarových element
2.2.2.1 Válcová Ěčelníě soukolí
Tyto základní p evody tvo í kinematickou a silovou vazbu mezi hnacím a hnaným
členem. K záb ru dochází pomocí p ímého dotyku obou spoluzabírajících člen . Zuby
jednotlivých válcových kol se po sob odvalují s částečným prokluzem (vysoká účinnost
p evodu). Tento typ p evodu je používán nejčast ji. P evodový mechanismus je tvo en dvojicí
ozubení, které je vyrobeno na válcových t lesech. Ozubená kola jsou v tšinou uložena na
h ídelích s rovnob žnými osami. Jsou-li ob ozubení vyrobeny na vn jších válcových
plochách, jedná se o soukolí vn jší. Pokud je jedno z ozubení vyrobeno na vnit ní stran
dutého válce, ozubení se nazývá vnit ní (obr.: 2-21). Osy zub , mohou být na válcových
čelních soukolích v či ose ozubeného kola bu rovnob žné, nebo mírn sklon né. Ozubení se
potom rozd luje takto:
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Ozubení s p ímými zuby (obr.: 2-19) – podélná osa zub je rovnob žná s osou
ozubeného kola.
Ozubení se šikmými zuby (obr.: 2-20) – podélná osa zub je sklon ná v či ose
ozubeného kola. Vznik axiálních sil, které je pot eba zachytit. Zvláštním
konstrukčním p ípadem jsou šípová soukolí, která disponují zrcadlov
symetrickým šikmým ozubením. Výhodou šípového soukolí je ta, že vznikající
axiální síla od jednoho ozubení je pohlcena vzniklou axiální silou druhého
ozubení. [9, 11]

Výhody:
Vysoká mechanická účinnost, stálý p evodový pom r, p enos velikých výkon ,
dobrá spolehlivost a životnost, relativn malé rozm ry, malá náročnost na údržbu, krátkodobá
p etížitelnost. P i použití čelního soukolí se šikmými zuby plynulejší chod, v tší součinitel
trvání záb ru a proto tišší chod a menší dynamické namáhání zub . [9, 11, 12]
Nevýhody: Nároky na p esnost a tuhost uložení, hluk a chv ní (kola s p ímými zuby), tuhá
vazba neumož uje tlumení ráz a dynamického zatížení, malé osové vzdálenosti. P i použití
čelního soukolí se šikmými zuby vznikají axiální síly, které je nutné zachytit v ložiskách,
dražší výroba (v porovnání s p ímými zuby). [9, 11, 12]

Obr.: 2-19 Ozubení s
p ímými zuby [13]

Obr.: 2-20 Ozubení se
šikmými zuby [14]

Obr.: 2-21 Vnit ní ozubení [15]

2.2.2.2 Kuželová soukolí
Kuželová soukolí vytvá ejí kinematické a silové vazby mezi hnacím a hnaným členem.
Zuby jednotlivých kuželových kol se po sob odvalují s částečným prokluzem, tzn. p evody,
mají vysokou účinnost (až ř7 %). Tento typ p evodu je nejjednodušší p evod umož ující
vytvo ení kinematické a silové vazby mezi r znob žnými h ídeli (úhel os obvykle ř0°).
Ozubení kuželových soukolí lze rozd lit na:


Ozubení s p ímými zuby (obr.: 2-23) – podélná osa zub
s p ímkou sm ující do vrcholu kužele.
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Ozubení se šikmými zuby – podélná osa zub je sklon ná (nerovnob žná)
s osou ozubení.
Ozubení se zak ivenými zuby (obr.: 2-24) – podélná boční k ivka zubu je
sklon ná s osou ozubení. [9]

Dále lze kuželová kola rozd lit podle pr b hu čáry podél boku zubu, viz obr.: 2-22.

Obr.: 2-22 Rozd lení kuželových kol dle pr b hu čáry podél boku zubu [16]

Popis obr.: 2-22:
P ímé zuby – boční k ivka je radiální p ímka, výška zubu prom nlivá.
Šikmé zuby – boční k ivka je šikmá p ímka, výška zubu prom nlivá.
Kruhové zuby (Gleason) – boční k ivka kruhový oblouk, výška zubu prom nlivá.
Kruhové zuby (Gleason – Zerol) – boční k ivka kruhový oblouk, výška zubu
prom nlivá.
E. Paloidní zuby (Klingelberg) – boční k ivka evolventa (paloida), výška zubu
konstantní.
F. Eloidní zuby (Oerlikon – Spiromatic) – boční k ivka epicykloida, výška zubu
konstantní.
A.
B.
C.
D.

Výhody:
Nejjednodušší p evod pro r znob žné osy, vysoká účinnost, spolehlivost,
vysoká životnost, stálý p evodový pom r. [9, 11, 12]
Nevýhody: Dražší výroba, složit jší konstrukční uspo ádání, vznik axiálních sil, nutnost
p esného axiálního ustavení kol do záb ru (p esné nastavení axiální v le), časové nároky na
výrobu a montáž. [9, 11, 12]
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Obr.: 2-23 Kuželové soukolí s
p ímými zuby [17]

Obr.: 2-24 Kuželové soukolí se zak ivenými
zuby [18]

2.2.2.3 Šneková soukolí
Ozubení tohoto soukolí je vytvo eno na válcových t lesech, jejichž osy jsou
mimob žné. Úhel mimob žek je ř0°. Soukolí je tvo eno šnekem a šnekovým kolem. Šneková
soukolí jsou speciální p ípad šroubového válcového soukolí. P i snížení počtu zub na
pastorku p ejde pastorek v jednochodý či vícechodý šroub neboli šnek. Podle tvaru šneku a
šnekového kola rozd lujeme šneková soukolí na čty i základní druhy, viz obr.: 2-25:






Válcový šnek – válcové šnekové kolo - (1) – použití pouze pro kinematické
(bez silové) p evody, protože mezi šnekem a šnekovým kolem dochází pouze
k bodovému dotyku.
Válcový šnek – globoidní šnekové kolo - (2), (obr.: 2-26) – nejpoužívan jší
šnekový p evod.
Globoidní šnek – válcové šnekové kolo - (3) – nepoužívá se, protože výroba
globoidního šneku je p íliš složitá a tím pádem nákladná.
Globoidní šnek – globoidní šnekové kolo - (4), (obr.: 2-27) – nejúnosn jší
šnekový p evod, který se používá, pouze pokud je to nezbytné z hlediska
únosnosti (nákladná výroba globoidního šneku). [9, 11]

Obr.: 2-25 Druhy šnekových soukolí [19]

35

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.
Katedra konstruování stroj

Diplomová práce, akad. rok 2016/17
Bc. Martin Míchal

Výhody:
Relativn malé rozm ry, stálý p evodový pom r, dobrá životnost a
spolehlivost, p enos velikých výkon , krátkodobá p etížitelnost, vysoké p evodové pom ry,
tichý chod, dobré tlumící vlastnosti, malá hmotnost (vzhledem k p enášeným výkon m). [9,
11, 12]
Nevýhody: Nižší účinnost (v porovnání s valivými p evody), nutnost mazání a chlazení
(vznik tepla t ením p i dotyku zub ), nákladná výroba globoidního šneku. [9, 11, 12]

Obr.: 2-26 Šnekové soukolí Ěválcový šnek a globoidní
šnekové koloě [19]

Obr.: 2-27 Šnekové soukolí Ěgloboidní šnek a
globoidní šnekové kolo) [19]

2.2.2.4 Planetové p evody
Planetový p evod (obr.: 2-29) pracuje na principu spoluzáb ru ozubených kol, p ičemž
jedna skupina je souosou soustavou kol a druhá skupina koná dv rotace. První z rotací, je
rotace satelitu okolo čepu unášeče. Druhá pak rotace satelitu společn s unášečem okolo
hlavní osy. P evod se skládá z centrálního kola, unášeče satelit , satelit (planet) a
korunového kola, viz obr.: 2-28. Korunové kolo ve v tšin p ípad nerotuje. Obvykle se
používají 3 satelity, díky nimž mohou být tímto p evodem p enášeny vysoké výkony
(rozložení výkonu mezi jednotlivé satelity). Hnací a hnaný h ídel leží u tohoto typu p evodu
na společné ose. Pro sestavení planetových p evod jsou použity čelní válcová kola s vn jším
a vnit ním ozubením, která mohou být vybavena p ímými či šikmými zuby. Pro p evod lze
také použít kuželová kola. [9, 20]
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Obr.: 2-28 Schéma planetového p evodu [11]

Výhody:
Vysoká účinnost, tuhost, malé rozm ry (v porovnání s jinými p evodovkami),
vysoká životnost, vysoké p evodové pom ry (vzhledem k velikosti p evodovky), p enos
vysokých výkon . [9, 12]
Nevýhody: Náročnost na provoz a údržbu, vysoké po izovací a provozní náklady, složitá
konstrukce, montáž a výroba. [9, 12]

Obr.: 2-29 Planetové p evody [21]

2.2.3 Spoje [22]
Možností pevného spojení je mnoho a lze je rozd lit nap íklad takto:
-

Spoje s jednoduchými elementy pro p enos zatížení:
 čepové spoje
 kolíkové spoje
 spoje pery a klíny
 drážkované spoje
 polygonové spoje
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Spoje s využitím t ení pro p enos zatížení:
 spoje nalisováním
 sv rné spoje
 spoje upínacími (rozp rnými) kroužky
Spoje s využitím materiálu pro p enos zatížení:
 spoje materiálovými styky a p echody
 svarové spoje
 pájené spoje
 lepené spoje
Spoje s p edepjatými elementy pro p enos zatížení:
 spoje šrouby
 spoje zd emi

2.2.4 Otočná uložení [22]
Otočná uložení jsou strojní části, které vymezují vzájemnou polohu dvou částí stroje.
Hlavní funkcí je umožnit vzájemný otočný pohyb t chto dvou částí. Podle toho v jakém
sm ru dochází k zachycení sil, se otočná uložení d lí na radiální a axiální. Neznám jším
p edstavitelem t chto uložení jsou ložiska, která se dále d lí na kluzná a valivá.
2.2.4.1 Kluzná ložiska
Tyto ložiska se vyznačují plošným dotykem dvou částí, mezi kterými dochází ke
kluznému t ení. Kluzná ložiska lze rozd lit dle úrovn mazání a to takto:
Hydrodynamická ložiska
U t chto ložisek dochází p i relativním pohybu kluzných ploch k vytvo ení tzv.
hydrodynamického klínu, což je vlastn vrstva maziva, viz obr.: 2-30. Tato vrstva je
vytvo ena až po uvedení do chodu, takže p i rozb hu či dob hu vzniká v tomto typu ložiska
suché t ení. Z tohoto d vodu jsou tyto ložiska vhodná spíše pro trvalý provoz. Výhodou
t chto ložisek je velmi klidný a tichý chod bez vibrací. [22]
Hydrostatická a aerostatická ložiska
Tyto ložiska se vyznačují trvalou vrstvou maziva
(oleje nebo plynu), která je udržována vn jším zdrojem
tlaku nap . čerpadlem. Z tohoto d vodu dochází v ložisku
k tekutinovému t ení i p i rozb hu a dob hu. Nevýhodou
t chto ložisek je pot eba p ídavného olejového
hospodá ství. Hlavní výhoda na rozdíl od ložisek
hydrodynamických je ta, že provozní vlastnosti jsou
spln ny již od nulových otáček. [22]
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Málomazná a bezmazná ložiska
Tento druh kluzných ložisek se vyznačuje tím, že není zapot ebí žádná vrstva maziva.
Proto mohou být nazývána jako ložiska samomazná. Ložisko je vyrobeno z pórovitých
materiál , kde póry obsahují zásobu maziva nebo z materiál , které mají samomazné
vlastnosti (kompozitní nebo uhlíkové materiály, plasty). [22]
2.2.4.2 Valivá ložiska [22]
Valivá ložiska pracují na principu valivého t ení, kterého je docíleno pomocí valivých
element umíst ných obecn v kleci mezi vnit ním a vn jším kroužkem ložiska. Valivé
elementy mohou být bu s bodovým, nebo čárovým stykem. Valivá ložiska lze rozd lit takto:
-

Podle sm ru zachycovaných sil:
(obr.: 2-31)
 radiální ložiska
 radiáln – axiální ložiska
 axiální ložiska

Obr.: 2-31 Schéma sm ru p sobení síly na ložisko [23]

-

Podle konstrukce a uspo ádání valivých t les: (obr.: 2-32)
 jedno adá kuličková ložiska – čist radiální, s kosoúhlým stykem
 dvou adá kuličková ložiska – s kosoúhlým stykem, nakláp cí
 válečková ložiska – jedno adá, dvou adá
 jehlová ložiska – jedno adá, jedno adá bez vnit ního kroužku
 dvou adá soudečková
 kuželíková ložiska
 axiální ložiska – kuličková jednosm rná, kuličková obousm rná, soudečková

Obr.: 2-32 Druhy ložisek [24]
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Jak je z ejmé výše, valivými elementy mohou být kuličky, válečky, jehly, soudečky,
kuželíky. Volba ložiska s odpovídajícím tvarem valivého elementu je závislá na sm rech
p sobících sil a požadované únosnosti ložiska. Valivá ložiska nejsou vhodná pro rázová
zatížení.
2.2.5 Olejoznak
Olejoznak slouží pro kontrolu správného množství olejové nápln p evodovky.
Dostatek oleje v p evodovce je zapot ebí pravideln kontrolovat, aby byl zaručen
bezporuchový chod p evodovky. Jednou z možností kontroly hladiny oleje je zátka (obr.:
2-33), která obsahuje transparentní sklíčko. Nevýhoda zátky je ta, že ukazuje hladinu oleje
pouze v omezeném rozsahu. Z tohoto d vodu je možné použít sloupcového ukazatele hladiny
(obr.: 2-34), na kterém je zobrazen vyšší sloupec hladiny oleje. Sloupcový olejoznak m že
být navíc vybaven teplom rem. Olejoznak typu zátka i sloupcový olejoznak musejí být na
p evodové sk íni umíst ny v míst , které je obsluhou snadno viditelné. Další možností
kontroly hladiny oleje je m rka (obr.: 2-35), která je obvykle složena z ocelového pásku
p ipevn ném na zátce. Tato zátka je poté zašroubována do sk ín p evodovky. Na pásce je
obvykle naznačena maximální a minimální možná hladina oleje. Olejovou m rku je vhodné
použít tam, kde je vysoká pravd podobnost poškození sklen ných prvk zátky nebo
sloupcového olejoznaku (m rka je chrán na p ed poškozením uvnit p evodové sk ín ). [20]

Obr.: 2-33 Zátka se sklíčkem [25]

Obr.: 2-34 Sloupcový olejoznak [25]

Obr.: 2-35 M rka oleje [25]

2.2.6 Vypoušt ní oleje
V p evodovce je zapot ebí v pravidelných intervalech m nit olejovou nápl . Z tohoto
d vodu musí být sk í p evodovky vybavena prvkem, kterým je vypoušt ní oleje docíleno.
Vypoušt ní m že být realizováno pomocí zátky, vypoušt cího ventilu (obr.: 2-36) nebo
kulového kohoutu (obr.: 2-37). Výhodou kulového kohoutu je možnost p ipojení hadice,
pomocí které m že být olej odveden do p ipravené nádoby. Hlavním požadavkem na
vypoušt cí prvek oleje, je jeho poloha na sk íni p evodovky. Vypoušt cí prvek musí být
umíst n v nejnižším míst p evodové sk ín , aby bylo docíleno vypušt ní pokud možno
veškeré olejové nápln .
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Obr.: 2-37 Kulový kohout [26]

Obr.: 2-36 Vypoušt cí ventil [25]

2.2.7 Mazání p evodovky
P i provozu p evodovky dochází v d sledku t ení mezi jednotlivými kinematickými
vazbami k oteplování mechanismu. ůby nedošlo k p íliš velikému oteplení je nutné
p evodový mechanismus mazat a chladit. Dostatečným mazáním p evodovky, dochází také ke
zvýšení celkové účinnosti a životnosti p evodového mechanismu. P i mazání je povrch zubu
pokryt tenkou vrstvou maziva, což zap íčiní menší vznik t ení. Mazivo je v p evodovce dále
použito pro konzervaci a mazání veškerých vnit ních částí, nap . ložisek, spojek atd. Mazání
p evodovky m že být docíleno plastickým mazivem, rozst ikem oleje nebo ob hovým
mazáním. [9, 20]
2.2.7.1 Mazání plastickým mazivem Ětukemě
Tento zp sob mazání p evodovky je používán do obvodové rychlosti 1 m/s. Mazání
spočívá v napln ní p evodové sk ín plastickým mazivem. Mazivo je u tohoto typu mazání
p evodovky doživotní. Je ale nezbytné, tento typ maziva do p evodovky v pravidelných
časových intervalech dopl ovat. [9]
2.2.7.2 Mazání rozst ikem
Mazání rozst ikem je umožn no pomocí rotujících ozubených kol uvnit p evodovky.
Ozubené kolo brodí v olejové náplni a na zubech ulpívá určité množství oleje, které je
dopraveno do záb ru. Hladina oleje by nem la být u tohoto typu mazání p íliš vysoká, jinak
by docházelo k velkým ztrátám zp sobeným brod ním ozubeného kola. Doporučena je taková
výška olejové nápln , aby byly pono eny zuby nejv tšího ozubeného kola. Tento zp sob
mazání je nejčast jší a používá se pro mazání a chlazení do obvodové rychlosti 20 m/s. [9]

41

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.
Katedra konstruování stroj

Diplomová práce, akad. rok 2016/17
Bc. Martin Míchal

2.2.7.3 Ob hové mazání
P i ob hovém mazání je olej pomocí čerpadla a trysek vhán n do záb ru ozubených kol
a ložisek. Ve spodní části p evodové sk ín je olej odvád n do nádrže, ve které dochází k jeho
ochlazení a odb ru pro následovné op tovné použití. Systém m že být vybaven chladičem
pro lepší odvod tepla z oleje. Tento zp sob mazání se používá pro vysoké obvodové rychlosti,
p i kterých vzniká vysoké teplo v ložiskách a ozubení. Hlavní nevýhodou tohoto typu mazání
je pot eba externího olejového hospodá ství. [9]
2.2.8 T sn ní p evodovky
Jelikož je p evodovka do určité míry zapln na olejovou náplní, tak je t eba p evodovku
t snit. Je zapot ebí jednak zabránit úniku oleje z p evodové sk ín , ale také bránit vniku
nečistot do p evodové sk ín . P ípadné nečistoty by mohly poškodit ozubené části kol anebo
ložiska, což by vedlo ke snížení doby životnosti celé p evodovky. Z tohoto d vodu je
zapot ebí ešit t sn ní p evodovky, zejména na vstupu a výstupu p evodovky. Nejčast jším
zp sobem t sn ní, je použití h ídelového t sn ní tzv. gufera, viz obr.: 2-38. Gufero slouží
k ut sn ní prostoru okolo rotujícího h ídele. Je vloženo nejčast ji do víčka a svým b item,
který je p itlačován pružinou, obepíná obvod h ídele, p ičemž brání úniku olejové nápln .
Gufero m že být také vybaveno prvkem, který brání vniku nečistot z okolí do oblasti b itu.
Dle pot eby a nárok na t snost lze použít dv gufera za sebou. Další možností ut sn ní
vstupního či výstupního prostoru je použití labyrintu (obr.: 2-39), který díky své tvarové
složitosti zabra uje úniku oleje. P i použití labyrintu nesmí dojít ke kontaktu rotující a pevné
části labyrintu. Pro zvýšení účinnosti labyrintu, je mezera vypln na plastickým mazivem.
V poslední ad , je také t eba t snit veškeré rozebíratelné části p evodové sk ín , tzn. d lící
rovinu, r zná víčka atd. K tomuto je možné použít t snícího papíru anebo v dnešní dob
čast ji používaný t snící tmel.

Obr.: 2-39 Labyrintové t sn ní [28]

Obr.: 2-38 H ídelové t sn ní – gufero [27]
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2.2.9 Odvzdušn ní p evodovky
Pro odvzdušn ní sk ín p evodovky slouží tzv. odvzduš ovač (obr.: 2-40), který
vyrovnává tlak vzduchu v p evodovce s tlakem vzduchu v okolí p evodovky. P i chodu
p evodovky dochází k zah ívání olejové nápln a tím pádem ke zvyšování tlaku
v p evodovce. Tento tlak musí být vyrovnán s venkovním tlakem vzduchu. Kdyby tomu tak
nebylo, došlo by k odlehnutí t sn ní a necht nému úniku oleje z p evodové sk ín .
Odvzduš ovač musí být konstrukčn ešen tak, aby odvád l p ebytečný tlak z p evodové
sk ín a zárove nedocházelo p es odvzduš ovač k úniku oleje z p evodové sk ín .
Odvzduš ovačem také nesm jí vnikat nečistoty z okolí do p evodovky. M že být proto
vybaven filtrem, který vnikání nečistot do p evodovky brání.

Obr.: 2-40 Odvzduš ovací zátka [25]
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3 Specifikace zadání
Tato kapitola je zam ena na komplexní up esn ní zadání a uvedení veškerých
zadaných parametr .

3.1 Určení p evodovky
Navrhovaná p evodovka je určena pro pohon kolesa kolesového rýpadla KU 300.
Kolesová rýpadla byla obecn popsána v kapitole 2.1.3. Zmi ovaný typ kolesového rýpadla
byl detailn popsán v kapitole 2.1.3.2.1.

3.2 Zadané parametry
Tato kapitola slouží pro výpis veškerých zadaných parametr , podle kterých bude
proveden konstrukční návrh pohonného systému.
3.2.1 Parametry kolesa
V tab.: 3-1 jsou uvedeny zadané parametry kolesa. Další parametry kolesa a kolesového
rýpadla je možné nalézt v tab.: 2-3.
Označení
Dk
dhk
F Tok
F rDOV

Parametr
Pr m r kolesa
Pr m r h ídele kolesa
Maximální tečná síla na obvodu kolesa
Dovolená radiální síla na h ídel kolesa

Hodnota
7,5
570
146
470

Jednotka
m
mm
kN
kN

Tab.: 3-1 Zadané parametry kolesa

3.2.2 Parametry elektromotoru
Velikost elektromotoru byla p evzata z p vodního ešení pohonného systému, který je
blíže popsán v kapitole 4. Dle výkonu byl vybrán elektromotor z katalogu SIEMENS
s označením 1LA8 405-6AB. Základní parametry elektromotoru jsou uvedeny v tab.: 3-2.
Další parametry elektromotoru včetn veškerých p ipojovacích rozm r je možné nalézt
v p íloze č.1 na konci této práce nebo v katalogu SIEMENS [29].
Označení
P em
nem
Mem
mem

Parametr
Jmenovitý výkon
Jmenovité otáčky
Jmenovitý moment
Hmotnost
Označení elektromotoru

Hodnota
Jednotka
500
kW
991
1/min
4810
Nm
3000
kg
1LA8 405-6AB

Tab.: 3-2 Zadané parametry elektromotoru
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3.2.3 Další zadané parametry
Další zadané parametry jsou uvedeny v tab.: 3-3. Vzhledem k náročnosti provozu
(nep etržitý provoz, prašné prost edí, problematický servis atd.) je požadavek zadavatele na
návrh p evodovky se servisním faktorem Ka ≥2,5. Životnost pohonného systému by m la být
více jak 10 let. Doba životnosti byla s rezervou stanovena na 100000 hodin.
Označení
n2v
Ka
Lžp

Parametr
Výstupní otáčky
Servisní faktor
Doba životnosti
Doba provozování
Nárok na provoz
Frekvence spoušt ní

Hodnota
6,8-7,6
≥2,5
100 000
>10
24
2 x za den

Jednotka
1/min
h
let
h/den

Tab.: 3-3 Další zadané parametry

3.3 Další požadavky










Brát ohled na p vodní p ipojovací rozm ry pohonného systému na h ídel kolesa.
Co nejmenší hmotnost pohonného systému.
Zajistit dostatečné mazání p evodovky.
P i návrhu vycházet z obecných požadavk , viz kap. 3.4.
Brát ohled na ustavení pohonného systému.
Co nejvíce využít komponenty ze sériov vyráb né p evodovky.
Brát ohled na jednoduchost výroby p evodové sk ín .
Brát ohled na možnost pravidelné kontroly vnit ních částí p evodovky.
Dostatek prvk pro manipulaci.

3.4 Obecné požadavky
FUNKČNOST

ŽIVOTNOST

SPOLEHLIVOST

SMONTOVATELNOST

BEZPEČNOST
PROVOZU

ESTETIČNOST

EKOLOGICKÁ
NENÁROČNOST

EKONOMICKÁ
NENÁROČNOST

ERGONOMIE

Tab.: 3-4 Obecné požadavky
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3.5 Specifikace požadavk na pohonný systém kolesa
Požadavky
Požadov. hodnota
Požadavek / p ání
Základní provozní požadavky na vlastnosti technického systému ĚTSě
Funkce / účinky konstruovaného TS
Pohonný systém
Jmenovitý výkon motoru
500 kW
Požadavek
Jmenovité otáčky motoru
991 1/min
Požadavek
Otáčky na výstupu
6,8 – 7,6 1/min
Požadavek
Vhodnost funkcí TS pro požadovaný transformační proces
Provoz
Mazání p evodovky
Vysoká
Požadavek
Vhodnost TS pro provoz v požadovaném míst
Charakter provozního prost edí
Nečisté
Požadavek
Vhodnost TS pro provoz v požadovaném časovém rozmezí
Doba provozování
100 000 hodin
Požadavek
Frekvence používání
Nep etržité
Požadavek
Stupe spolehlivosti
Vysoká
Požadavek
Vhodnost TS k materiál m a energetice okolí
Korozivzdornost
Standardní
Požadavek
Zabránit znečiš ování okolí p i provozu
Standardní
Požadavek
Ostatní požadavky na vlastnosti a chování TS
Vhodnost TS pro člov ka
Bezpečnost
Vysoká
Požadavek
Ergonomičnost
Standardní
P ání
Estetičnost
Vysoká
P ání
Zdravotní nezávadnost materiál TS
Úplná
Požadavek
Náročnost TS na likvidační prost edky
Likvidační prost edky a technologie
Standardní
Požadavek
Náročnost TS na distribuční prost edky
Vhodnost balení a transportu za ízení
Standardní
P ání
Manipulace a montáž za ízení
Jednoduchá
Požadavek
Vhodnost TS pro nákladová manažersko-technologická hlediska
Náklady na montáž
Nízké
P ání
Náklady na údržbu
Nízké
P ání
Náklady na provoz
Nízké
P ání
Náklady na servis a opravu
Nízké
P ání
Náklady na energie
Nízké
P ání
Tab.: 3-5 Specifikace požadavk na pohonný systém kolesa
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4 Konkurenční ešení
Konkurenční ešení pohonného systému kolesa je zobrazeno na obr.: 4-1 a obr.: 4-2.
Pohonný systém kolesa kolesového rýpadla, je složen z 6-pólového elektromotoru o výkonu
500 kW a čty -stup ové kuželo-čelní p evodovky. Sk í p evodovky je vyrobena jako
sva enec a součástí sk ín je rám pro elektromotor. Sk í s rámem pro elektromotor je
p išroubována ke konstrukci kolesového výložníku a slouží jako rameno pro záchyt momentu
p evodovky. Výstupní dutá h ídel p evodovky je nasazena na h ídel kolesa a točivý moment
je z p evodovky na koleso p enášen pomocí sv rného disku, který je možné vid t na obr.: 4-1
(červená součást v ose h ídele kolesa).

Obr.: 4-1 Pohled na pohon kolesa rýpadla KU 300 [30]

Obr.: 4-2 Pohon kolesa kolesového rýpadla KU 300 [31]
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5 Varianty ešení, volba optimálního ešení
Tato kapitola je zam ena na volbu a kontrolu částí p evodovky, které jsou vybírané
z katalogu. Dále bude tato kapitola zam ena na vytvo ení možných variant kuželo-čelního
p edstupn p evodovky a výb r optimálního ešení, které bude sloužit jako podklad pro
konstrukční návrh kuželo-čelního p edstupn .

5.1 Volba planetové p evodovky
V této kapitole bude zvolena z katalogu planetová p evodovka, která bude umíst na na
výstupu kuželo-čelního p edstupn . Ve výb ru vhodné varianty bude s touto planetovou
p evodovkou uvažováno. Na základ finální koncepce uspo ádání p evodovky (kap. 5.2.5),
budou z planetové p evodovky použity bu oba planetové stupn , nebo pouze druhý
planetový stupe .


Maximální moment na kolesu Mkmax:

kNm

Maximální moment, který m že na kolesu vzniknout je počítán ze zadané maximální
tečné síly na obvodu kolesa F Tok a pr m ru kolesa Dk.


Minimální moment planetové p evodovky Mkminpp:
kNm

Násobením maximálního momentu na kolesu Mkmax a požadovaného servisního faktoru
Ka (požadavek zadavatele), byl zjišt n minimální moment Mkminpp, který musí být schopna
planetová p evodovka p enést.
ůby byl spln n požadavek na servisní faktor Ka ≥2,5, musí být z katalogu (p íloha č. 2),
vybrána planetová p evodovka s výstupním točivým momentem vyšším, než je vypočítaný
moment Mkminpp. Tomuto, dle katalogu, vyhovuje planetová p evodovka s označením
P2Nů32. P i výb ru je však zapot ebí brát v úvahu p ipojovací rozm ry, protože se jedná o
náhradu p evodovky. Dle zadaného pr m ru h ídele kolesa dhk, byla proto z katalogu (p íloha
č. 2) zvolena planetová p evodovka s označením P2Nů34. Ze zadání plyne, že požadavek na
shodné p ipojovací rozm ry je p i náhrad p evodovky d ležitý. P i volb planetové
p evodovky P2Nů32 by bylo nutné vyrobit nový h ídel kolesa, což by obnášelo kompletní
demontáž kolesa. Tímto by se zvýšily celkové náklady spojené s náhradou pohonného
systému, které by byly mnohem vyšší, než rozdíl ceny planetové p evodovky P2NA32 a
P2NA34. Nadále budu proto p i ešení pohonného systému uvažovat s použitím planetové
p evodovky P2Nů34 s celkovým p evodovým pom rem 26,622.
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P evod i
4,714
5,647
26,622

1. planetový stupe
2. planetový stupe
Celkový p evodový pom r

Tab.: 5-1 P evodové pom ry planetové p evodovky P2NA34

5.2 Výb r optimálního ešení
V této kapitole budou ešeny možné konstrukční uspo ádání jednotlivých částí
p evodovky. Toto uspo ádání bude zhotoveno ve t ech variantách (tab.: 5-2), z nichž bude
vybrána varianta nejvhodn jší. Zvolená varianta bude dále ešena v rámci konstrukčního
návrhu p evodovky pohonu kolesa.
U počtu stup vstupního p evodu (tab.: 5-2), je uvažován u každé varianty první
stupe kuželový. D vodem je fakt, že je zapot ebí docílit, aby byly osy vstupu a výstupu na
sebe kolmé. Následující stupn vstupního p evodu jsou uvažovány jako p evody s čelními
koly.
Varianta
Počet
planetových
stup
Počet stup
vstupního p evodu
Orientace
vstupního p evodu
Zp sob mazání

A

B
jeden

C
dva

dva

ti

čty i

kuželo-čelní
(orientován
horizontáln )

kuželo-čelní
(orientován
vertikáln )

kuželo-čelní
(orientován
diagonáln )

brod ní + rozst ik
Tab.: 5-2 Možné varianty ešení
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5.2.1 Varianta A
Tato varianta, vyznačena mod e v tab.: 5-2, obsahuje jeden planetový p evod. Kuželočelní p edstupe je vybaven čty mi p evodovými stupni, z nichž jeden je kuželový.
Kinematické schéma varianty ů je zobrazeno na obr.: 5-2. Vstupní p evod je orientován
horizontáln , viz obr.: 5-1. Mazání je u tohoto uspo ádání ešeno brod ním ozubení
s následným rozst ikem oleje.

Obr.: 5-1 Schéma orientace vstupního p evodu - varianta A

V této variant je uvažováno použití pouze druhého stupn planetové p evodovky,
vybrané z katalogu, viz kapitola 5.1. Tento planetový stupe má p evod 5,647. Ze zadaného
rozsahu výstupních otáček (6,Ř – 7,6 [1/min]) a jmenovitých otáček motoru (řř1 [1/min], lze
díky znalosti p evodového pom ru na planetovém p evodu, dopočítat rozsah p evodu,
p ipadající na vstupní p evod. Rozsah p evodového pom ru vstupního p evodu je 23,091 –
25,808. P i úvaze, že bude mít každý p evodový stupe stejný p evod, dostáváme p evod
každého stupn v rozsahu 2,192 - 2,254. Podle zvyklostí TGE Transmission (zadavatel práce)
je na jednom p evodovém stupni možný p evod maximáln 5. Z tohoto plyne, že je u této
varianty použito zbytečn velké množství p evodových stup vstupního p evodu.

Obr.: 5-2 Kinematické schéma - varianta A
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Výhody varianty A: Jednoduchá konstrukce sk ín p evodovky (horizontální uspo ádání
jednotlivých stup ). Snadn jší montáž oproti vertikálnímu a diagonálnímu uspo ádání
jednotlivých stup . Použití pouze jednoho planetového p evodu.
Nevýhody varianty A: Mén vhodné z hlediska zástavbových rozm r vzhledem k
uspo ádání okolní konstrukce. Použití zbytečn velkého množství stup vstupního p evodu.
5.2.2 Varianta B
Varianta B je v tab.: 5-2 vyznačena červenou barvou. Sestává se z jednostup ového
planetového p evodu a vstupního kuželo-čelního p evodu, který obsahuje t i p evodové
stupn . Vstupní a výstupní osa svírá úhel ř0°. Vstupní p evod je proto op t vybaven
kuželovým stupn m. V této variant je vstupní p evod orientován diagonáln , viz obr.: 5-3.
Kinematické schéma varianty B je možné vid t na obr.: 5-4. Mazání veškerých částí
p evodovky je v této variant ešeno ob hovým mazáním, které je p ipojené na centrální
mazací soustavu.

Obr.: 5-3 Schéma orientace vstupního p evodu - varianta B

Na rozdíl od varianty ů, je v této variant uvažováno se t emi p evodovými stupni
vstupního p evodu. P i analogické úvaze, která byla popsána ve variant ů, p ipadá na
vstupní p evod, p evodový pom r v rozsahu 23,091 – 25,808. Na každý p evodový stupe
vstupního p evodu u této varianty, p ipadá p evod v rozsahu 2,848 – 2,955.

51

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.
Katedra konstruování stroj

Diplomová práce, akad. rok 2016/17
Bc. Martin Míchal

Obr.: 5-4 Kinematické schéma - varianta B

Výhody varianty B: Ideální ešení z hlediska zástavbových rozm r p evodovky vzhledem
k uspo ádání okolní konstrukce. Použití pouze jednoho planetového p evodu. Použití menšího
množství p evodových stup vstupního p evodu (oproti variant ů).
Nevýhody varianty B: Složit jší konstrukce sk ín p evodovky, v porovnání s horizontálním
uspo ádáním p evodových stup vstupního p evodu. Nutnost použití ob hového mazání.
Složit jší montáž p evodových stup .
5.2.3 Varianta C
Varianta C je v tab.: 5-2 naznačena zelenou
barvou. Obsahuje dva planetové stupn a dva
stupn vstupního p evodu, z nichž jeden je op t
kuželový. Kuželo-čelní p edstupe je v této
variant orientován vertikáln , viz obr.: 5-5. Na
obr.: 5-6 je možné vid t kinematické schéma
varianty C. Mazání, je u této varianty ešeno
obdobn jako u varianty B, tzn. ob hovým
mazáním.

Obr.: 5-5 Schéma orientace vstupního
p evodu - varianta C
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Jelikož jsou v této variant použity dva planetové stupn , jsou dostačující pouze dva
p evodové stupn vstupního p evodu. P evodový pom r planetové p evodovky je 26,622.
Z úvahy uvedené ve variant ů, p ipadá na vstupní p evod, p evodový pom r v rozsahu 4,898
– 5,474. P i uvažování stejného p evodového pom ru na každém stupni vstupního p evodu,
vychází p evod jednoho stupn v rozsahu 2,213 – 2,340.

Obr.: 5-6 Kinematické schéma - varianta C

Výhody varianty C: Menší množství p evodových stup
A a B).

vstupního p evodu (oproti variant

Nevýhody varianty C: Nep íznivé uspo ádání z hlediska zástavbových rozm r p evodovky
vzhledem k uspo ádání okolní konstrukce (nežádoucí rozší ení p evodovky v ose koleso).
Nákladn jší, protože jsou použity dva planetové stupn , namísto jednoho (varianta ů a B).
Nutnost použití ob hového mazání. Složit jší montáž p evodových stup .
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5.2.4 Hodnocení variant
Dle stanovených kritérií, která jsou uvedena v tab.: 5-3, bude vybrána vhodná varianta.
Kritéria jsou u jednotlivých variant obodována od 1 do 5, kde vyšší vhodnost kritéria je
obodována vyšším počtem bod . Z tab.: 5-3 je patrné, že optimální se jeví varianta B.
Varianta
Prostorová vhodnost
Zaručení výstupních parametr
Náklady
Smontovatelnost
Celkem bod

A
3
5
3
4
15

B
5
5
4
3
17

C
4
5
2
3
14

Tab.: 5-3 Hodnocení variant

5.2.5 Zvolená varianta
Dle tab.: 5-3 byla pro konstrukční návrh vstupního p evodu pohonného systému kolesa
zvolena varianta B, která je v tab.: 5-2 naznačena červen . P evodovka ve zvolené variant se
skládá ze t ístup ového kuželo-čelního vstupního p evodu orientovaného diagonáln a
jednostup ové planetové p evodovky. Planetová p evodovka byla vybrána z katalogu jako
nakupovaný díl. Práce se dále bude zabývat rozpracováním konstrukčního návrhu kuželočelního vstupního p evodu. Součástí návrhu bude navržení rámu pro elektromotor.

5.3 Ov ení zadaných parametr
Jelikož je velikost elektromotoru součástí zadání, je pot eba zkontrolovat, jestli je jeho
výkon dostatečný. Ve výpočtu níže, je uvažováno, že maximální tečná síla na obvodu kolesa
vzniká p i výstupních otáčkách 7,6 [1/min], to znamená, že je pot ebný výkon počítán
z p ísn jších kritérií.




obvodová rychlost na kolesu vok:

m

s

maximální pot ebný výkon P kmax:
kW

Maximální pot ebný výkon P kmax musí být menší než jmenovitý výkon elektromotoru,
snížený o ztráty, které vzniknou v p evodovce.
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c:

P i výpočtu celkové účinnosti p evodovky bylo uvažováno, že má kuželový p evod
účinnost 0,ř7, p evod s čelními koly účinnost 0,řŘ a planetový p evod účinnost 0,ř6. Dle
výpočtu celkové účinnosti bude dále uvažováno, že má p evodovka celkovou účinnost 0,Řř.


výkon elektromotoru snížený o ztráty v p evodovce P emz:
kW

Výkon elektromotoru snížený o ztráty v p evodovce P emz, lze nyní porovnat
s maximálním pot ebným výkonem P kmax.


podmínka dostatečného výkonu elektromotoru:
kW

kW

podmínka je splněna

Porovnáním maximálního pot ebného výkonu P kmax s výkonem elektromotoru
sníženého o ztráty v p evodovce P emz, bylo zjišt no, že elektromotor o jmenovitém výkonu
500 [kW] je pro pohon kolesa dostačující.

55

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.
Katedra konstruování stroj

Diplomová práce, akad. rok 2016/17
Bc. Martin Míchal

6 Výpočet kuželo-čelního p edstupn
V první ad je zapot ebí navrhnout rozm ry jednotlivých stup
kuželo-čelního
p edstupn , tzn. navrhnout jednotlivá ozubená kola. Poté navrhnout a zkontrolovat h ídele a
provést výpočet uložení (ložisek). Dále bude proveden výpočet drážkování, které je použito
pro spojení kuželo-čelního p edstupn s planetovou p evodovkou. Poslední část výpočtu bude
zam ena na výpočet šroubových spoj (nesmí dojít k odlehnutí p írub).

6.1 Kinematické schéma p evodovky

Obr.: 6-1 Kinematické schéma

Poznámka k obr.: 6-1: Smysl rotace vstupního h ídele je ve sm ru hodinových ručiček.
1 – vstupní h ídel p evodovky; 2 – kuželové soukolí (první p evodový stupe ); 3 – h ídel
ozubených kol prvního a druhého p evodového stupn ; 4 – soukolí s čelními koly (druhý
p evodový stupe ); 5 – h ídel ozubených kol druhého a t etího p evodového stupn ; 6 – h ídel
ozubeného kola t etího p evodového stupn ; 7 – soukolí s čelními koly (t etí p evodový
stupe ); Ř – centrální kolo planetového stupn ; ř – satelit planetového stupn ; 10 – korunové
kolo planetového stupn ; 11 – unašeč planetového stupn ; 12 – výstupní h ídel p evodovky
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6.2 Výpočet ozubení
Kuželo-čelní p evodovka bude složena ze t í p evodových stup . Vstupní p evod bude
volen kuželový, aby byla dosažena požadovaná kolmost vstupní a výstupní osy h ídele. Zbylé
dva p evodové stupn budou voleny s čelními ozubenými koly. Pro výpočet ozubení bude
použit program KISSsoft.
6.2.1 Návrh ozubení v programu KISSsoft
Program KISSsoft je vhodný pro kompletní návrh geometrie ozubených soukolí.
Navržená soukolí lze následn exportovat jako 3D model a pracovat s nimi dále v prost edí
jiného programu. V programu KISSsoft je návrh všech druh ozubení obdobný. Níže bude
popsán stručný postup návrhu ozubení.
Výhodou tohoto programu je, že dokáže počítat p evodovku jako celek a není proto
nutné ručn p episovat zatížení z jednoho soukolí na druhé. Toto je také výhodné z hlediska
následného návrhu jednotlivých h ídel a uložení, jejichž návrh bude ešen v kapitole 6.3.
Vazby mezi jednotlivými ozubenými koly je možné vid t na obr.: 6-2. Na vstupu a výstupu
p evodovky jsou umíst ny spojky, které umož ují zadání vstupních parametr (otáčky, výkon
nebo moment). Vždy je t eba zadat otáčky a poté výkon nebo moment. Pokud je zadán výkon,
tak je moment dopočítán automaticky a naopak, viz obr.: 6-3. Veškeré hodnoty na výstupu
jsou op t dopočítány automaticky, viz obr.: 6-4.

Obr.: 6-3 Definice vstupních parametr

Obr.: 6-2 Vazby mezi ozubenými koly v
prost edí KISSsys

Obr.: 6-4 Výstupní parametry
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P ed detailním výpočtem geometrie ozubení je možné provést hrubý návrh soukolí, viz
obr.: 6-5. V prost edí KISSsys, se tato funkce nazývá „Gear Rough Sizing“. Tato funkce dává
uživateli rychlý náhled na možné ešení. Tento návrh je však velmi hrubý a je proto nutné
využít prost edí programu KISSsoft. Následn bude popsán návrh ozubení v KISSsoft.

Obr.: 6-5 Hrubý návrh soukolí

V programu KISSsoft je možné kompletn navrhnout ozubené soukolí, tzn. navrhnout
geometrii ozubení a následn soukolí pevnostn zkontrolovat. Na obr.: 6-6 je náhled prost edí
pro výpočet soukolí. Záložka základní data, slouží pro vypln ní základních informací o
ozubení, tedy modul ozubení, úhel záb ru, úhel sklonu zub , smysl stoupání (pravé nebo
levé) a osové vzdálenosti. Výhodou je možnost návrhu soukolí na požadovanou osovou
vzdálenost. V pravé části se vypl ují počty zub , ší ky ozubení a korekce. Ve spodní části lze
vybrat ze seznamu materiál pastorku a kola, typ oleje a zp sob mazání.

Obr.: 6-6 Prost edí pro výpočet ozubení v programu KISSsoft – základní data

Po vypln ní základních informacích o ozubení, se lze p esunout do záložky „Rating“,
viz obr.: 6-7. V této záložce je zapot ebí uvést dv hodnoty ze t ech možných (výkon,
moment, otáčky). V p ípad , že jsou nastaveny vazby mezi jednotlivými ozubenými koly, viz
obr.: 6-2, dojde k vypln ní t chto hodnot automaticky. Dále je pro výpočet pot eba zadat
požadovanou životnost a aplikační faktor.
ůplikační faktor má veliký vliv na výpočet ozubení, protože určuje, na jaký výkon bude
soukolí dimenzováno. Velikost aplikačního faktoru je dána prost edím, ve kterém za ízení
pracuje, počtem rozb h za den, zatížením atd. Požadavkem zadavatele je navrhnout
p evodovku s aplikačním faktorem Ka=2,5 [-], tzn., že bude soukolí navrženo tak, aby
p eneslo 2,5 krát vyšší výkon, než je výkon skutečn p enášený.
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Spodní polovina obr.: 6-7 obsahuje možnost nastavení zát žného spektra. Zde je možné
nastavit, po jakou dobu bude soukolí zat žováno na 100 % a jakou dobu bude zat žováno
nap . na 50 %. Jelikož pracuje kolesové rýpadlo nep etržit , je ve výpočtu uvažován pouze
jeden zát žný stav a to takový, že bude soukolí p enášet plný výkon po celou dobu provozu
za ízení.

Obr.: 6-7 Prost edí pro výpočet ozubení v programu KISSsoft – nastavení zatížení

Po nastavení všech pot ebných hodnot lze spustit výpočet. Když výpočet dob hne, tak
se zobrazí ve spodní části zpráva obsahující pr m ry hlavových kružnic ozubených kol a
bezpečnosti, viz obr.: 6-8. P i pohledu na bezpečnosti lze rychle vyhodnotit, zda je výpočet
v po ádku a zda vyhovuje. Pokud výsledky ukáží menší hodnoty bezpečností, než jsou
hodnoty dovolené, je možné m nit jednotlivé výpočtové hodnoty. Nejv tší vliv na únosnost
má modul ozubení, dále ší ka ozubení, korekce a materiál. Vhodnou zm nou t chto parametr
lze docílit zvýšení výsledné bezpečnosti ozubení.

Obr.: 6-8 Výsledek výpočtu ozubení
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6.2.2 Návrh jednotlivých p evod
Základní charakteristika jednotlivých p evodových stup
je zobrazena v tab.: 6-1.
Veškeré výsledky výpočtu ozubení je možné nalézt v p íloze č. 3.
V tab.: 6-1 lze nalézt výsledné bezpečnosti ozubených kol. Bezpečnost u paty zubu by
m la být vyšší než 1,4 a bezpečnost v dotyku vyšší než 1. P i pohledu na bezpečnosti u
jednotlivých p evodových stup lze konstatovat, že všechna ozubená kola vyhovují.
P evod

1. p evodový
stupe

2. p evodový
stupe

3. p evodový
stupe

Parametr
počet zub
p evod
modul
úhel os
materiál
ší ka ozubení
bezpečnost u paty zubu
bezpečnost v dotyku
počet zub
p evod
modul
osová vzdálenost
materiál
ší ka ozubení
bezpečnost u paty zubu
bezpečnost v dotyku
počet zub
p evod
modul
osová vzdálenost
materiál
ší ka ozubení
bezpečnost u paty zubu
bezpečnost v dotyku

Jednotka
mm
°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
-

Pastorek
25
1,6
8
90
17NiCrMo6-4
100
1,83
1,64
21

17NiCrMo6-4
100
1,85
1,66
84

4
8
440
17NiCrMo6-4 17NiCrMo6-4
160
150
1,7
1,68
1,1
1,15
21
78
3,714
12
620
17NiCrMo6-4 17NiCrMo6-4
280
270
1,76
1,62
1,1
1,15

Tab.: 6-1 Základní charakteristika p evodových stup
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6.3 Výpočet ložisek
Veškeré h ídele p evodovky je nutné uložit do radiálních i axiálních ložisek. Všechna
ozubená soukolí generují axiální sílu, kterou je nezbytné zachytit v axiálních ložiskách.
6.3.1 Návrh h ídele a ložisek v programu KISSsoft
Pro výpočet h ídele a uložení je vhodné využít nástroj „Shaft calculation“ v programu
KISSsoft. Pomocí tohoto nástroje je možné vymodelovat celý h ídel a uložit ho na pot ebné
typy ložisek. Na h ídel je také možné umístit ozubené kolo. Do výpočtu h ídele jsou poté
zahrnuty veškeré zatížení od ozubení, které byly spočítány d íve p i návrhu soukolí. Návrh
všech použitých h ídel v p evodovce je obdobný, a proto bude nyní podrobn ji popsán pouze
návrh vstupního h ídele.
Model uložení vstupního h ídele je zobrazen na obr.: 6-9. Sestavení výpočtového
modelu h ídele spočívá v první ad v tvorb modelu h ídele. Tento model je složen
z jednotlivých válc o požadovaném pr m ru a délce. Model h ídele lze následn vybavit
dalšími prvky jako nap . drážkou pro pero, rádiusy, úkosy. Po sestavení h ídele je na n j
možné umístit pat ičná ložiska. Dále je na h ídel možné umístit ozubené kolo, a pokud se
jedná o vstupní h ídel, tak i spojku, ve které jsou poté definovány vstupní parametry (otáčky,
výkon, moment).

Obr.: 6-9 Model uložení vstupního h ídele v programu KISSsoft

Z obr.: 6-9 je patrné, že je vstupní h ídel uložen v soudečkovém ložisku, které
zachycuje radiální sílu (v modelu naznačeno šrafováním na obvodu ložiska). Dále je h ídel
uložen v párovaném kuželíkovém ložisku uspo ádaném tzv. do X. Toto ložisko zachycuje jak
radiální sílu (šrafování na obvodu ložiska), tak zejména axiální sílu, která vzniká od
kuželového pastorku (definováno zarážkami na vn jším kroužku ložiska).
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P ed spušt ním výpočtu je ješt zapot ebí v záložce „Strength“ nastavit požadovanou
životnost, viz obr.: 6-10.

Obr.: 6-10 Prost edí pro výpočet h ídele v programu KISSsoft

6.3.1.1 Uložení h ídele 2
Uložení h ídele 2 je zobrazeno na obr.: 6-11.
Tento h ídel je uložen ve dvou soudečkových
ložiskách. Z nichž jedno zachycuje pouze radiální sílu
(v obrázku zobrazeno na levé stran ) a druhé ložisko
zachycuje radiální i axiální sílu (v obrázku ložisko
vpravo).

Obr.: 6-11 Uložení h ídele 2

6.3.1.2 Uložení h ídele 3
H ídel 2 je uložen op t ve dvou soudečkových
ložiskách, viz obr.: 6-12. Ob ložiska p enáší radiální i
axiální sílu. Ložisko zobrazené v obrázku napravo je
zatíženo mén , což je dáno sm rem p sobení axiální
síly od ozubení. Bylo by možné zvolit menší ložisko,
avšak zadavatel této práce vyslovil požadavek, aby
byla použitá ložiska pokud možno stejná.
Obr.: 6-12 Uložení h ídele 3

6.3.1.3 Uložení h ídele 4
H ídel 3 je uložen v kuželíkových ložiskách, viz
obr.: 6-13. Ložiska p enášejí radiální i axiální síly.
Vzhledem ke smyslu stoupání zub ozubeného kola
bude více zatížené ložisko u výstupu (ložisko na
obrázku vpravo).

Obr.: 6-13 Uložení h ídele 4
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6.3.2 Návrh jednotlivých h ídel a ložisek
Výsledky výpočt jednotlivých h ídel a jejich uložení jsou v plném rozsahu k nalezení
v p íloze č. 4. Na obr.: 6-14 je zobrazen výpočtový model programu KISSsoft. Model
obsahuje všechny komponenty, které jsou pro výpočet uložení pot ebné (ozubená kola,
h ídele, ložiska a spojku na vstupu). Pro lepší p ehlednost lze na obr.: 6-14 nalézt pozice
jednotlivých ložisek a h ídel .
4

11

9

7
2

12

10

3

6

5

1

8

Obr.: 6-14 Model programu KISSsoft pro výpočet h ídel a ložisek

1 – h ídel 1

5 – ložisko 11

9 – ložisko 31

2 – h ídel 2

6 – ložisko 12

10 – ložisko 32

3 – h ídel 3

7 – ložisko 21

11 – ložisko 41

4 – h ídel 4

8 – ložisko 22

12 – ložisko 42

H ídel

Maximální
pr hyb h ídele
[mm]

h ídel 1

0,159

h ídel 2

0,117

h ídel 3

0,143

h ídel 4

0,007

Ložisko
ložisko 11
ložisko 12
ložisko 21
ložisko 22
ložisko 31
ložisko 32
ložisko 41
ložisko 42

Úhlové
natočení
ložiska [°]
0,012
0,020
0,021
0,023
0,015
0,016
0,001
0,001

Tab.: 6-2 Pr hyby h ídel a úhlová natočení ložisek

63

P ípustné
úhlové natočení
[°]
*
2
3
3
2,5
2,5
*
*

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.
Katedra konstruování stroj

Diplomová práce, akad. rok 2016/17
Bc. Martin Míchal

V tab.: 6-2 jsou uvedeny pr hyby jednotlivých h ídel . Tyto pr hyby zp sobují
úhlová natočení ložisek, tzn. vnit ní kroužek ložiska je v či vn jšímu kroužku natočen o
určitý úhel. Toto má neblahý vliv na životnost ložisek a proto by m l být úhel natočení
ložiska menší než p ípustná hodnota udávaná výrobcem ložiska. Z tab.: 6-2 je patrné, že
hodnoty úhlového natočení ložisek dosahují v porovnání s p ípustnými hodnotami velmi
malých hodnot. Lze tedy íci, že pr hyby jednotlivých h ídel nebudou mít na životnost
ložisek tém žádný vliv. U kuželíkových ložisek nebyly p ípustné úhlové natočení ložisek
v katalogu výrobce nalezeny (v tabulce místo hodnot uvedena *). Jelikož vycházejí tyto
hodnoty op t malé, lze p edpokládat, že nebudou úhlová natočení snižovat životnost ložisek
ve vysoké mí e.
Typy použitých ložisek jsou uvedeny v tab.: 6-3. U jednotlivých ložisek je dále uvedena
vypočítaná bezpečnost a životnost. P i pohledu na bezpečnosti je patrné, že jsou dostatečn
vysoké. Všechna ložiska vyhovují zadavatelem požadované životnosti 100000 hod.
Umíst ní

Ložisko
ložisko 11

h ídel 1
ložisko 12
ložisko 21
h ídel 2
ložisko 22
ložisko 31
h ídel 3
ložisko 32

Označení
SKF

Typ
ložiska
kuželíkové
do X
dvou adé
soudečkové
dvou adé
soudečkové
dvou adé
soudečkové
dvou adé
soudečkové
dvou adé
soudečkové

ložisko 41

kuželíkové

ložisko 42

kuželíkové

h ídel 4

Vnit ní Vypočítaná
Životnost
pr m r bezpečnost
[hod]
[mm]
[-]

32232 J2/DF
23132
CC/W33
22330
CC/W33
22330
CC/W33
23240
CC/W33
23240
CC/W33
BT1B
328284/HA1
BT1B
328284/HA1

Tab.: 6-3 Použitá ložiska
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262000
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150
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200
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11,49
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6.4 Výpočet drážkování
Na výstupu z kuželo-čelní p evodovky (h ídel 4) se nachází vnit ní evolventní
drážkování. Toto drážkování slouží pro propojení kuželo-čelní a planetové p evodovky. Na
h ídeli centrálního kola planetové p evodovky se nachází vn jší evolventní drážkování.
Výpočet drážkování je proveden v programu Autodesk Inventor Professional 2015.
6.4.1 Návrh drážkování v programu Inventor
P i výpočtu drážkování je v první ad
zapot ebí vybrat normu drážkování, viz obr.:
6-15. Poté je možné ze seznamu vybrat
charakteristický rozm r drážkování (hlavový
pr m r drážkování h ídele, modul a počet
zub ). Dále je pot eba zadat délku drážkování.

Obr.: 6-15 Návrh evolventního drážkování

P ed spušt ním výpočtu je zapot ebí otev ít záložku „Výpočet“, viz obr.: 6-16. Zde je
t eba vybrat zp sob zatížení. V tomto p ípad byl zadán p enášený výkon a otáčky (moment
je dopočítán ze zadaných hodnot). Dále je zapot ebí zadat vn jší pr m r náboje, délku
drážkování v duté h ídeli a požadovanou bezpečnost spoje. V poslední fázi je nezbytné zvolit
materiál h ídele a náboje.

Obr.: 6-16 Návrh evolventního drážkování - výpočet
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6.4.2 Výsledky výpočtu drážkování
Kompletní výsledky výpočtu evolventního drážkování jsou uvedeny v p íloze č. 5.
Základní rozm ry evolventního drážkování jsou uvedeny v tab.: 6-4.
Norma
drážkování
ISO 4156

Rozm r
Ěpočet zub x modul
[mm] – délka [mm]ě
29 x 10 - 300

Bezpečnost
spoje [-]
8,5

Tab.: 6-4 Evolventní drážkování

6.5 Návrh spoje perem
P enos točivého momentu mezi h ídelem a ozubeným kolem je ešen pomocí spoje
perem. P esn ji se jedná o vstupní kuželový pastorek a všechna ozubená kola. Návrh a
výpočet jednotlivých per je proveden v programu MITCalc.
6.5.1 Návrh spoje perem v programu MITCalc
MITCalc je sada strojírenských výpočt , která slouží k rychlému návrhu součásti.
Systém MITCalc je navržený v programu Microsoft Excel, což p ináší jednoduchou
ovladatelnost. Uživatel se nemusí učit pohybovat v prost edí nového programu.
P ed spušt ním výpočtu je nutné nejprve zadat v záložce „Společné vstupní údaje“
p enášený výkon a otáčky. Dále je možné vyplnit zp sob zatížení, provozní parametry,
materiál h ídele a náboje a provedení spoje, kde je možné nastavit požadovanou bezpečnost.
Program MITCalc udává požadovanou bezpečnost 1,7. Tato bezpečnost byla p i výpočtu
ponechána.
Po vypln ní vstupních údaj se m žeme p esunout do záložky „Parametry spoje,
materiál pera, návrh rozm r “. Jak již název této záložky napovídá, je zde nutné zvolit typ
pera dle normy, materiál pera a pr m r h ídele. V této záložce lze také nastavit počet per.
V poslední záložce s názvem „Pevnostní kontroly spoje“ dostaneme výsledky výpočtu.
Je zde k nalezení hodnota otlačení pera, drážky h ídele a náboje. H ídel je p i návrhu per
navíc zkontrolován na krut. Získané hodnoty porovná MITCalc s dovolenými a spočítá
jednotlivé bezpečnosti.
6.5.2 Výsledky výpočtu spoje perem
Kompletní výpočty spojení perem jsou uvedeny v p íloze č. 6. Základní rozm ry
jednotlivých per a vypočítané bezpečnosti jsou uvedeny v tab.: 6-5. Z tabulky je patrné, že
jsou vypočítané bezpečnosti dostačující, navržené velikosti per tedy vyhovují.
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Umíst ní
h ídel 1
h ídel 2
h ídel 3
h ídel4

Rozm r pera
Ěší ka x výška x délkaě
[mm]
PERO 36e7 x 20 x 100
PERO 40e7 x 22 x 140
PERO 50e7 x 28 x 160
PERO 90e7 x 45 x 250
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Počet per
1
1
2
1

Bezpečnost
h ídel

náboj

pero

3,46
4,07
3,05
2,71

4,20
5,18
3,47
2,72

2,31
2,71
2,04
1,81

Tab.: 6-5 Rozm ry per

6.6 Kontrola šroubových spoj
Tato kapitola je zam ena na kontrolu šroubových spoj víček p evodovky. V p ípad ,
že je vn jší kroužek ložiska op en o víčko, tak na n j p sobí axiální síla. Šrouby by m ly být
navrženy tak, aby nedošlo p i provozu k odlehnutí víčka od stykové plochy. Kontrola
šroubových spoj je provedena v programu KISSsoft.
6.6.1 Kontrola šroubových spoj v programu KISSsoft
Princip výpočtu šroubového spoje pro jednotlivá víčka je obdobný, a proto bude nyní
popsán stručn postup výpočtu šroubového spoje víčka na vstupu p evodovky.
P ed spušt ním výpočtu je pot eba zadat v záložce „Basic data“ axiální sílu p sobící na
víčko, viz obr.: 6-17. Tato síla bude následn rozpočítána do jednotlivých šroub . Dále je
zapot ebí zadat typ a rozm ry šroubu, a zda bude umíst n do slepé nebo pr chozí díry. Lze
také definovat, zda bude pod hlavou šroubu podložka.

Obr.: 6-17 Výpočet šroubového spoje - definice výpočtu

Další záložka („Clamped parts“) zobrazena na obr.: 6-18 slouží pro definici spojované
součásti. Zde je možné vyplnit její tlouš ku a materiál. Dále se v této záložce nachází
informace o dí e pro šroub, tedy zejména pr m r díry (jemná, st ední, hrubá).
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Obr.: 6-18 Výpočet šroubového spoje - definice spojované součásti

V poslední ad , aby výpočet mohl prob hnout, je t eba definovat pozici jednotlivých
šroub , viz obr.: 6-19.
Pokud
jsou
šrouby
umíst ny
na
roztečné
kružnici, je možné vyplnit
polom r této kružnice a
počet šroub . Pokud nejsou
šrouby na roztečné kružnici
umíst ny stejn daleko od
sebe, je nezbytné vyplnit
jejich pozici ručn .
Obr.: 6-19 Výpočet šroubového spoje - definice pozice d r

6.6.2 Výsledky výpočtu šroubových spoj
Podrobné výsledky výpočtu jsou k nalezení v p íloze č. 7. Dle vypočítaných
bezpečností spoj , které jsou uvedeny v tab.: 6-6 lze íci, že použité velikosti šroub a jejich
počet je dostatečný, tzn., že šroubové spoje na všech počítaných víčkách a p írub vyhovují.
Šroubové spoje ostatních víček nebyly počítány, protože nejsou zatíženy axiální silou (k
odlehnutí víček za provozu nedojde).
Pozice
Víčko na vstupu – h ídel 1
Víčko pravé – h ídel 2
Víčko levé – h ídel 3
P íruba planetové p evodovky

Velikost
šroubu Ězávit
x délkaě [mm]
M16 x 70
M16 x 70
M16 x 55
M30 x 90

Počet
šroub

Axiální
síla [N]

8
8
8
12

35557
29140
45994
73590

Tab.: 6-6 Vypočítané bezpečnosti šroubových spoj
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7 Konstrukční ešení kuželo-čelní p evodovky
V kapitole 6 byly navrženy a pot ebnými výpočty podloženy veškeré konstrukční uzly
p evodovky. Všechny výpočty vyhovují po stránce životnosti a bezpečnosti, a je tedy možné
p ejít k tvorb 3D modelu p evodovky. Tento 3D model bude následn použit pro tvorbu
výkresové dokumentace. Pro tvorbu 3D modelu byl zvolen program ůutodesk Inventor
Professional 2015.

7.1 Celkový popis p evodovky
Celkový pohled p evodové sk ín je zobrazen na obr.: 7-1. V pravé části obrázku (u
výstupu) je patrná p íruba, která slouží pro p išroubování planetové p evodovky. Planetová
p evodovka je centrována pomocí osazení, které je na p írub planetové p evodovky a p i
montáži se nasouvá na lícovaný pr m r p íruby kuželo-čelní p evodovky. Pro spojení obou
p írub je použito 36 šroub se šestihrannou hlavou s velikostí závitu M24. V oblasti p íruby
lze také spat it výstupní dutý h ídel, který je vybaven vnit ním evolventním drážkováním.
Toto drážkování slouží pro p enos točivého momentu z kuželo-čelní p evodovky na centrální
kolo p evodovky planetové. H ídel centrálního kola planetové p evodovky je vybaven
vn jším evolventním drážkováním a je nasunut do drážkování duté h ídele. H ídely
centrálního kola není zamezen axiální posun v drážkování, protože jsou jednotlivé
komponenty planetové p evodovky uloženy jako tzv. „plovoucí“, tzn., že se mohou jednotlivé
části do určité míry axiáln posouvat. Je proto t eba umožnit i axiální posun h ídele
centrálního kola v drážkování duté h ídele kuželo-čelní p evodovky.

Obr.: 7-1 Celkový pohled na p evodovku
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V pravé spodní části obr.: 7-1 je znázorn na deska s otvory pro šrouby. Tato deska
slouží pro p ipojení rámu, na kterém je umíst n elektromotor. Ke spojení je použito 16 šroub
o velikosti M36.

Obr.: 7-2 Celkový pohled na
p evodovku – p ední pohled

Obr.: 7-3 Pohled na vnit ní části
p evodovky

Maximální rozm ry p evodovky (délka x výška x ší ka) jsou p ibližn 2500 x 2000 x
1200 [mm]. P esné rozm ry kuželo-čelní p evodovky jsou k nalezení ve výkresu sestavy,
která je p ílohou diplomové práce. P ibližná hmotnost kuželo-čelní p evodovky je 7900 [kg].

7.2 Sk í p evodovky
Sk í kuželo-čelní p evodovky (dále jen sk í ), která je zobrazena na obr.: 7-4, je
vyrobena jako sva enec z pálených plech , profil , a také velko-pr m rové trubky nacházející
se u výstupu z p evodovky, viz obr.: 7-5. P i výb ru polotovar , ze kterých je sk í sva ena,
byl brán ohled na to, aby byly normalizovaných rozm r (profily a velko-pr m rová trubka).
Jako materiál sva ovaných díl byl zvolen materiál S355J2, který je vhodný ke sva ování.
Navíc se jedná o materiál, který je b žný pro výrobu plech , profil , trubek, takže je b žn
dostupný v kterémkoliv hutním velkoobchodu.
Sk í je složena ze t í hlavních částí, spodní části, horní části a vstupního hrnce, který je
p išroubován ke spodní části sk ín pomocí 12 šroub se závitem M24. Ve vstupním hrnci je
uložen na ložiskách vstupní h ídel s kuželovým pastorkem. D lící rovina p evodovky je
vedena p es zbylé t i h ídele, viz obr.: 7-6. Spodní i horní část sk ín je vybavena t meny, ve
kterých jsou uložena ložiska t chto t í h ídel . T meny jsou v místech ložisek vyztuženy
žebry z profil , aby bylo docíleno vyšší tuhosti sk ín v míst uložení h ídel . Spodní a horní
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část sk ín je k sob spojena šrouby. Spojení p es t meny je ešeno pomocí svorník a matic.
Pro zaručení vzájemné polohy horní a spodní části sk ín jsou umíst ny v d lící rovin dva
kuželové kolíky (v protilehlých rozích).

Obr.: 7-4 Sk í p evodovky - p ední pohled

Obr.: 7-5 Sk í p evodovky - zadní pohled

Na obr.: 7-6 jsou znázorn ny všechny hlavní části sk ín . Krom zmín ných t í
hlavních částí se sk í dále skládá z jednotlivých víček h ídel , nahlížecích vík (horní část
sk ín ) a p íruby (propojení sk ín s planetovou p evodovkou). Tyto komponenty jsou
k hlavním částem sk ín p išroubovány pomocí šroub s válcovou hlavou a vnit ním
šestihranem.

Obr.: 7-6 Rozst el sestavy sk ín
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7.3 Uložení h ídel
Veškeré h ídele jsou v p evodové sk íni uloženy ve valivých ložiskách. Tato kapitola je
zam ena na popis uložení jednotlivých h ídel .
7.3.1 Uložení vstupního h ídele
Vstupní h ídel je uložen ve dvou ložiskách, viz obr.: 7-7. První ložisko, dvou adé
soudečkové, zachycuje pouze radiální sílu. Druhé použité ložisko je dvou adé párované
kuželíkové ložisko uspo ádané do X. Toto ložisko slouží pro záchyt jak radiální síly, tak
hlavn síly axiální. Celá sestava h ídele s ložisky je uložena ve vstupním hrnci (na obrázku
šedou barvou), který je p išroubován ke spodní části sk ín (modrá část). Z obr.: 7-7 je patrné,
že soudečkovému ložisku je zamezen axiální posun dvojící distančních kroužk , které
dosedají na čela vnit ního kroužku ložiska. První distanční kroužek se nachází mezi ložiskem
a kuželovým pastorkem, druhý mezi soudečkovým a kuželíkovým ložiskem. Vnit ní kroužek
kuželíkového ložiska je uložen mezi osazením h ídele a již zmín ným distančním kroužkem.
Vn jší kroužek kuželíkového ložiska je zleva op en o osazení v hrnci a z pravé strany o
distanční trubku, která je vložena mezi ložisko a víčko.
Na obr.: 7-7 je dále patrné uložení kuželového pastorku. P enos točivého momentu
z h ídele na pastorek je docílen pomocí pera. Pastorek je na h ídeli axiáln zajišt n KM maticí
s MB podložkou. Pro p esné ustavení kuželového pastorku do záb ru slouží kroužek,
broušený na p esný rozm r, který je umíst ný mezi hrnec a p evodovou sk í (v obrázku
znázorn n červen ). Výhodou tohoto ešení je, že se p i ustavování pastorku hýbe s celým
vstupním hrncem. Není nutné hýbat s h ídelem uloženým v hrnci.

Obr.: 7-7 Detail uložení vstupního h ídele

Dále je z obr.: 7-7 patrné vrtání ve vstupním hrnci, které slouží pro p ívod oleje
k jednotlivým ložisk m. ůby nedocházelo k nadm rnému pln ní hrnce olejem, je z hrnce olej
odvád n do p evodové sk ín pomocí vrtání a propojovací trubky.
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7.3.2 Uložení h ídele 2
Uložení druhého h ídele je znázorn no na obr.: 7-8. Skládá se ze dvou stejných
soudečkových ložisek. Ložisko na levé stran obrázku zachytává pouze radiální sílu, vn jší
kroužek ložiska není ve t menu zap en. Ložisko napravo p enáší radiální a axiální sílu. Vn jší
kroužek ložiska napravo, je z jedné strany op en o osazení v pouzd e (v obrázku zelená
součást) a z druhé strany o distanční trubku p itaženou k ložisku, p es distanční plech,
víčkem. Ob ložiska jsou na h ídeli, z vn jších stran, pojišt ny proti pohybu pojistným
kroužkem.
Dále je možné na obrázku vid t uložení kuželového kola na h ídeli. ůby bylo
umožn no p esné ustavení kola do záb ru, je mezi ložiskové pouzdro a p evodovou sk í
(modrá část) vložen p lený distanční kroužek, broušený na p esný rozm r. Pro p itlačení
tohoto kroužku, je nezbytné vložit mezi ložiskové pouzdro a víčko distanční kroužek.
P ívod oleje k ložiskám je ešen vrtáním ve t menech, viz horní část obrázku. Odvod
oleje z prostoru mezi ložiskem a víčkem je ešen vrtáním ve t menu a vyfrézovanou drážkou
ve víčku.

Obr.: 7-8 Detail uložení h ídele 2

7.3.3 Uložení h ídele 3
H ídel 3 je uložen ve dvou shodných soudečkových ložiskách, viz obr.: 7-9. Ob ložiska
jsou zatížena radiální i axiální sílou. Vnit ní kroužek levého ložiska je op en o distanční
trubku a z druhé strany axiáln pojišt n p íložkou p išroubovanou na čelo h ídele. Vn jší
kroužek ložiska je op en o víčko p es distanční trubku. Pravé ložisko je uloženo obdobn jako
levé s rozdílem toho, že je vnit ní kroužek op en o osazení na h ídeli.
Jelikož jsou na tomto h ídeli pouze čelní kola, není zapot ebí ešit p esné ustavení do
záb ru. Pastorek má vždy v tší ší ku než ozubené kolo. P i sestavování je zapot ebí dbát
pouze na nastavení správné v le v ložiskách. K tomuto slouží distanční kroužek mezi levým
ložiskem a víčkem, který je po odm ení vyroben na p esný rozm r.
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P ívod oleje k ložisk m je u h ídele 3 ešen obdobn jako u druhého h ídele.

Obr.: 7-9 Detail uložení h ídele 3

7.3.4 Uložení h ídele 4
Uložení h ídele 4 je patrné z obr.: 7-10. Pro záchyt radiální a axiální síly je h ídel
uložen ve dvou kuželíkových ložiskách, uspo ádaných tzv. do X. Vnit ní kroužek ložiska je
op en bu o distanční trubku, nebo osazení na h ídeli. Vn jší kroužek ložiska je p es
distanční kroužky p itlačován víčkem (levé ložisko), nebo p írubou pro p ipevn ní planetové
p evodovky (pravé ložisko).
P i ustavování je stejn jako u h ídele 3, zapot ebí dbát na správné nastavení v le
v ložiskách, aby nebyla zkrácena jejich životnost. K nastavení pat ičné v le slouží distanční
kroužek u levého ložiska. Po odm ení mezery je kroužek op t vyroben na požadovaný
rozm r.
P ívod oleje k ložiskám je ešen
obdobn jako u h ídele 2 a 3. Rozdíl je
v odvodu p ebytečného oleje zp t do sk ín .
Vrtáním je odvád n olej pouze u levého
ložiska. Jelikož je sk í
kuželo-čelní
p evodovky
a
planetové
p evodovky
propojena, tak m že p ebytečný olej od
pravého ložiska proudit p ímo do sk ín
planetové p evodovky.

Obr.: 7-10 Detail uložení h ídele 4
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7.4 T sn ní p evodovky
Ut sn ní p evodové sk ín v oblasti vstupního h ídele je znázorn n na obr.: 7-11 a obr.:
7-12. Jelikož je p evodovka umíst na ve velmi prašném prost edí, je nezbytné zaručit kvalitní
ut sn ní. Vstupní h ídel je proto t sn n pomocí labyrintového t sn ní (na obrázcích
znázorn no mod e). Drážky tohoto t sn ní zapadají do drážek ve víčku (žlutá část). Jelikož
modrá část rotuje společn s h ídelem a žlutá část nerotuje, je nezbytné, aby byla mezi t mito
částmi mezera. Pro zamezení vnikání nečistot je prostor labyrintu vypln n plastickým
mazivem, který je p ivád n pomocí čty maznic umíst ných rovnom rn po obvodu víčka.
ůby nedošlo k vzájemnému kontaktu víčka a labyrintu, musí být labyrint zajišt n proti
pohybu. Tomuto je docíleno pomocí čty stav cích šroub , které zapadají do otvor na
h ídeli. Závit stav cích šroub je lepen, aby nedošlo p i provozu k jejich uvoln ní.
Nezbytné je také zamezit úniku oleje z p evodové sk ín . Z tohoto d vodu jsou uložena
ve víčku dv h ídelová t sn ní, viz obr.: 7-12.
V poslední ad , je pot eba t snit veškeré rozebíratelné části p evodovky, nap . víčka.
T sn ní t chto částí je ešeno t snícím tmelem, který je nanesen na stykové plochy. P i
sev ení dvou částí, dojde k rovnom rnému rozprost ení tmelu a vytvo ení souvislé vrstvy,
která zabra uje pronikání oleje ze sk ín .

Obr.: 7-12 T sn ní p evodovky - pohled 2

Obr.: 7-11T sn ní p evodovky - pohled 1

7.5 Mazání p evodovky
Mazání p evodovky je ešeno ob hovým mazáním. Tento zp sob mazání zaručuje
p ívod oleje k jednotlivým ložiskám a do záb ru v dostatečné mí e. Schéma rozvodu
tlakového oleje k ložiskám a do záb r je zobrazeno na obr.: 7-13. Rozvod oleje je ešen
pomocí dávkovač , které jsou umíst ny na horní části p evodové sk ín (v obrázku
znázorn ny žlut ). Tyto dávkovače umož ují nastavit p esné množství oleje, které je pot eba
p ivád t do ložisek pro jejich dostatečné mazání. Tlakový olej vstupuje do dávkovače
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z hydrogenerátoru. Olej, který proteče ložisky, stéká do spodní části p evodové sk ín , ze
které je následn odebírán pro op tovné použití.
Rozvod oleje od jednotlivých vstup do ložisek byl detailn popsán v kapitole 7.3.

Obr.: 7-13 Schéma rozvodu tlakového oleje k ložisk m a záb r m ozubení pomocí ob hového mazání

VSTUP – vstup tlakového oleje do dávkovače (p ívod od hydrogenerátoru)
VÝSTUP – výstup oleje z p evodové sk ín (odvod oleje do hydrogenerátoru)
Potrubí A, C, K – p enos tlakového oleje z dávkovače do záb r jednotlivých p evodových
stup
Potrubí B, D, E, F, G, H, I, J – p enos tlakového oleje z dávkovače k jednotlivým ložisk m

7.6 Další části p evodovky
Tato kapitola je zam ena na další části p evodovky. Bude zde popsáno vypoušt ní
oleje a prvky umož ující manipulaci či demontáž.
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7.6.1 Vypoušt ní oleje
Prvek pro vypoušt ní oleje, je umíst n v nejnižším míst p evodové sk ín , viz obr.:
7-14. Vypoušt ní oleje je docíleno pomocí vypoušt cího šroubu, viz obr.: 7-15. Aby byl
vypoušt cí šroub uchrán n proti poškození, je zapušt n do p iva eného prvku spodní části
sk ín .

Obr.: 7-15 Vypoušt ní oleje - ešení

Obr.: 7-14 Vypoušt ní oleje - umíst ní

7.6.2 Prvky pro manipulaci
Pro manipulaci s kuželo – čelní p evodovkou slouží transportní oko (obr.: 7-16) a otvor
v desce, na které je p išroubován rám pro elektromotor (obr.: 7-17). Pro uchopení p evodovky
jsou k dispozici dv transportní oka a otvory.
P i návrhu je dále nezbytné brát ohled na to, že bude pot eba manipulovat i
s hmotn jšími částmi p evodovky. Z tohoto d vodu jsou všechna ozubená kola a h ídele
vybaveny závity, do kterých je možné našroubovat transportní oko. Závity pro transportní
oka, je vybavena také p íruba pro planetovou p evodovku, vstupní hrnec a horní část sk ín .

Obr.: 7-16 Transportní oko

Obr.: 7-17 Transportní otvor

7.6.3 Prvky pro demontáž
Veškeré části p evodovky musejí být, pokud možno, snadno demontovatelné. Z tohoto
d vodu, jsou na všech víčkách p evodové sk ín vyrobeny odtlačovací závity, pomocí nichž
dojde p i p ípadné demontáži ke snadn jšímu odlehnutí nap . víčka od p evodové sk ín . Dále
jsou odtlačovací závity vyrobeny na horní části p evodové sk ín , p írub pro planetovou
p evodovku, vstupním hrnci a nahlížecích víkách (horní část p evodovky).
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8 Sestava pohonného systému
Sestava pohonného systému, která je zobrazena na obr.: 8-1 až obr.: 8-3, je sestavena
z p ti konstrukčních celk . T mito celky je planetová p evodovka, kuželo-čelní p evodovka,
elektromotor, rám pro elektromotor a brzda se spojkou.

Obr.: 8-1 Pohonný systém - pohled 1

Obr.: 8-3 Pohonný systém - pohled 3

Obr.: 8-2 Pohonný systém - pohled 2

Jak je patrné z obrázk výše, planetová p evodovka a rám elektromotoru jsou ke
kuželo-čelní p evodovce p ipojeny pomocí šroub . Planetová p evodovka je p išroubována na
p írubu, která je součástí kuželo-čelní p evodovky. Rám elektromotoru je p išroubován p ímo
na sk í kuželo-čelní p evodovky. Elektromotor a brzda jsou na rám chyceny op t pomocí
šroubového spojení.
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Rám pro elektromotor a brzdu, viz obr.: 8-4, je zhotoven jako sva enec z materiálu
S355J2 (ČSN 11 503). T lo rámu je zhotoveno ze dvou uzav ených profil , na které jsou
následn p iva eny zbylé části rámu. Polotovary zbylých prvk rámu jsou plechy r zných
tloušt k, ze kterých jsou jednotlivé komponenty vyrobeny jako výpalek. Pro zvýšení tuhosti je
rám vybaven r znými žebry, nap . v oblasti patek elektromotoru nebo v oblasti, která slouží
k uchycení rámu k výložníku kolesa. Rám je dále vybaven prvky, které slouží pro manipulaci
(otvory v r zných plechách).

Obr.: 8-4 Rám pro elektromotor a brzdu

Pro snadn jší ustavení elektromotoru v či kuželo-čelní p evodovce, je rám vybaven
odtlačovacími závity, viz obr.: 8-5. Do t chto závit je možné našroubovat šroub pomocí,
kterého lze motor posunout do požadované polohy. Pro správné ustavení elektromotoru je
také zapot ebí možnost svislého posunutí. K tomuto slouží distanční plechy, viz obr.: 8-6,
které lze vložit pod patky elektromotoru. Požadovaný rozm r svislého posunutí, lze složit
z r zných tloušt k t chto plech .

Obr.: 8-5 Závit pro usazení elektromotoru

Obr.: 8-6 Distanční plech
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P enos točivého momentu mezi elektromotorem a kuželo-čelní p evodovkou je docílen
pomocí pružné spojky. Na tuto spojku je možné v p ípad pot eby umístit kotouč brzdy, viz
obr.: 8-7. P i b žném provozu kolesového rýpadla není brzda používána. Brzda je uvedena do
provozu pouze tehdy, pokud je zapot ebí zastavit koleso, nap . v p ípad náhlého poškození
n které části kolesového systému. Dalším d vodem, proč musí být pohonný systém vybaven
brzdou, je servis kolesa. Pokud je provád n na kolese servisní zásah, musí být brzda uvedena
do provozu, aby nedošlo k samovolné rotaci kolesa. Dle požadavku zadavatele byla brzda
vybrána z katalogu tak, aby byla schopná ubrzdit 2,5 krát vyšší točivý moment než je
nominální moment elektromotoru. Podrobn jší parametry brzdy a spojky jsou uvedeny
v p íloze č. Ř.

Obr.: 8-7 Kotoučová brzda se spojkou

Základní parametry pohonného systému jsou zobrazeny v tab.: 2-1. V této tabulce je
možné nalézt zejména výstupní parametry (otáčky a točivý moment).
Parametr
Vstupní otáčky
Vstupní točivý moment
Celkový p evod
Výstupní otáčky
Výstupní točivý moment

Hodnota
991
4810
134,23
7,38
645646

Tab.: 8-1 Základní parametry pohonného systému
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9 MKP analýza
Cílem MKP analýzy je zjistit velikost radiální síly, která p sobí na h ídel kolesa.
Pohonný systém je na kolesovém rýpadle uchycen na dvou místech. Jedním je rám pro
elektromotor, který je uchycen k výložníku kolesa a druhým je dutá h ídel planetové
p evodovky, která je nasunuta na h ídel kolesa. Vypočítaná radiální síla p sobící na h ídel
kolesa nesmí p ekročit maximální dovolenou hodnotu. Pro výpočet pomocí MKP je použit
software NX 11.0.

9.1 3D model
MKP analýza je provedena na zjednodušeném modelu pohonného systému, viz obr.:
9-1. Zjednodušený model se skládá z rámu pro elektromotor, kuželo-čelní p evodovky a
planetové p evodovky. Kuželo-čelní p evodovka je dále složena ze spodní a horní části
sk ín , vstupního hrnce a p íruby pro uchycení planetové p evodovky.

Obr.: 9-1 Zjednodušený model pohonného systému

Model pro výpočet byl p evzat z celkové sestavy pohonného systému. Zjednodušení
tkví zejména v odstran ní veškerých vnit ních částí kuželo-čelní p evodovky, které budou
následn vhodn nahrazeny p i tvorb výpočtového modelu. Ze sk ín p evodovky byla dále
odstran na veškerá víčka a díry se závitem, které slouží k p išroubování t chto víček.
Odstran ní víček a d r se závitem nemá na výsledek výpočtu žádný vliv. Pokud by byly tyto
prvky ponechány, bylo by zapot ebí použít jemn jší sí , což by vedlo ke značnému
prodloužení výpočtového času.
Dále byl z modelu odstran n elektromotor a brzda. Jelikož nemají elektromotor a brzda
zanedbatelné hmotnosti, je zapot ebí s nimi ve výpočtu uvažovat. Hmotnost elektromotoru
p sobí na rám v míst patek. ůby bylo tohoto dosaženo, bylo zapot ebí 3D model rámu
v míst patek rozd lit, viz obr.: 9-2. Toto rozd lení, bude následn použito p i tvorb
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výpočtového modelu. Místa, na kterých je umíst na brzda, nebyla rozd lena a je tedy
uvažováno, že hmotnost brzdy p sobí na celou plochu.

Obr.: 9-2 Rozd lení modelu v míst patek elektromotoru

9.2 Výpočtový model
9.2.1 Tvorba sít
Vytvo ení sít na modelu spočívá v tom, že je nekonečný objem modelu t lesa nahrazen
konečným počtem prvk . Na p esnost výpočtu má zásadní vliv kvalita sít . 3D sí lze vytvo it
pomocí tažené sít , která je tvo ena kvádry nebo pomocí tetrahedralové sít , která je tvo ena
čty st ny. V tomto p ípad je vhodn jší použít sí tvo enou čty st ny (obr.: 9-3), protože se
snáze p izp sobí tvarové a objemové rozdílnosti modelu. Pro docílení toho, aby byly sít
jednotlivých součástí modelu spojeny ve společných uzlech, je vhodné na celou sestavu
použít funkci „mesh mating“. Tato funkce zárove umož uje nastavit vazbu mezi
jednotlivými součástmi modelu. Veškeré součásti modelu jsou k sob spojeny pevnou vazbou
(„glue coincident“). Použití tohoto spojení nebude mít na výsledek výpočtu žádný vliv a dojde
ke zrychlení výpočtu.

Obr.: 9-3 Nasí ovaný model
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Na obr.: 9-4 je znázorn n detail sít v místech patek elektromotoru a patek brzdy. P ed
samotným vytvo ením sít na celém modelu (sí tvo ená čty st ny), je vhodné na místa patek
použít funkci 2D mesh. Na vybraných plochách dojde k vytvo ení 2D sít , které lze definovat
rozdílnou velikost element . V tomto p ípad byla zvolena velikost element 20 [mm]. Po
následném vytvo ení sít tvo ené čty st ny dojde ke spojení uzl tetrahedralové sít s uzly 2D
sít . Tímto došlo v oblastech patek ke zjemn ní sít , což vede k lepšímu rozložení hmotnosti
motoru a brzdy na plochu. Zmín ná 2D sí je použita pouze pro zjemn ní sít
v požadovaných oblastech. Výpočet dále uvažuje pouze sí tvo enou čty st ny. Pro všechny
součásti modelu byla zvolena velikost element 50 [mm].

Obr.: 9-4 Detail sít v míst patek elektromotoru a brzdy

Po aplikaci sít na celý model lze p istoupit k náhrad součástí, které nemají
zanedbatelnou hmotnost a je s nimi proto ve výpočtu nezbytné uvažovat. Jedná se zejména o
elektromotor, brzdu a veškeré vnit ní části kuželo-čelní p evodovky. Tyto části je vhodné
nahradit hmotnými body.
Náhrada elektromotoru a brzdy hmotným
bodem je patrná na obr.: 9-5. Hmotný bod se
umístí do t žišt elektromotoru a nadefinuje se
jeho hmotnost (hmotnost elektromotoru).
Následn je nezbytné hmotný bod propojit
s plochami, na které hmotnost elektromotoru
p sobí. V tomto p ípad se jedná o p edem
p ipravené rozd lené části rámu, které
symbolizují oblasti styku patek elektromotoru
s rámem. K propojení je vhodné použít tzv.
rigidovou r žici, která je složená z beam typu
RBE2. Prvek RBE2 je dokonale tuhý prvek,
kterým lze nahradit dokonale tuhá spojení.
Stejný zp sob náhrady je aplikován i pro brzdu.
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Jak již bylo ečeno, je zapot ebí nahradit také veškeré části kuželo-čelní p evodovky,
které byly v rámci zjednodušení výpočtového modelu ze sestavy odstran ny. Tohoto je
docíleno op t pomocí rigidových r žic tvo ených prvky RBE2. Prvky RBE2 jsou použity
k propojení plochy, na které je uloženo ložisko, se st edovým bodem tohoto pr m ru, viz
obr.: 9-6. Do t chto st edových bod je následn možné vložit hmotné body. Jednotlivým
hmotným bod m jsou p i azeny hmotnosti odečtené z celkové sestavy pohonného systému.
Tento zp sob zahrnutí hmotností do výpočtu sice není zcela ideální, ale pro výpočet, na který
je tato část práce zam ena, je zcela dostačující. Pro zajišt ní ideáln jšího stavu by bylo
zapot ebí vymodelovat celá souhmotí a zahrnout je do výpočtu, což by vedlo ke značnému
prodloužení času výpočtu a výsledek by se tak ka nelišil.

Obr.: 9-6 Rigidové r žice

Z obr.: 9-6 je dále patrné propojení vnit ní plochy duté h ídele planetové p evodovky se
st edovým bodem vnit ního pr m ru duté h ídele. K propojení je op t použita rigidová r žice,
která reprezentuje nasunutí duté h ídele na h ídel kolesa. Vytvo ený bod bude dále použit pro
uchycení p evodovky v prostoru a bude mu definována vazba. V konečné fázi MKP výpočtu
bude zmín ný bod použit pro odečtení výsledné radiální síly.
V poslední ad je zapot ebí vytvo ené síti p i adit fyzikální vlastnosti (materiál). Síti,
která je vytvo ena na planetové p evodovce, byl p i azen materiál litina. Sítím na zbylých
součástech sestavy byl p i azen materiál ocel. Oba materiály byly vybrány ze systémové
knihovny programu NX 11.0. Celkov nasí ovaný model je znázorn n na obr.: 9-7.
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Obr.: 9-7 Celkov nasí ovaný model

9.2.2 Zatížení a okrajové podmínky
P ed spušt ním simulace je nezbytné nastavit okrajové podmínky a zatížení modelu.
Model je zapot ebí uchytit tak, aby mu byly odebrány všechny stupn volnosti. Každé t leso
má v prostoru 6 stup volnosti, jimiž jsou posuvy v ose XYZ a rotace okolo t chto os.
Jedním z míst, kde je celý pohonný systém uchycen, je rám elektromotoru, viz obr.: 9-8.
Rám je k výložníku kolese p ichycen pomocí šroub . Jelikož je uvažováno, že nedojde
k odlehnutí rámu od výložníku kolesa, je možné aplikovat na celou plochu funkci „fixed
constraint“. Tato vazba se vyznačuje tím, že odebere modelu 6 stup volnosti.

Obr.: 9-8 Uchycení rámu k výložníku kolesa
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Pohonný systém je dále uchycen na h ídeli kolesa. Na tento h ídel je nasunutý dutý
h ídel planetové p evodovky. Točivý moment je p enášen pomocí sv rného spoje, který ve
výpočtu nebude uvažován. Dutá h ídel planetové p evodovky je v prostoru uchycena za bod,
který je propojen rigidovou r žicí s vnit ní plochou duté h ídele, viz obr.: 9-9. Aby bylo
možné odečíst výslednou radiální sílu p sobící na h ídel kolesa, musí být zakázán posuv v ose
Z, což je znázorn no na obr.: 9-10.

Obr.: 9-9 Uchycení duté h ídele planetové
p evodovky na h ídeli kolesa

Obr.: 9-10 Zamezení posuvu v ose Z

Celý model je zatížen zejména vlastní hmotností, což je znázorn no v obr.: 9-11
červenou šipkou, která p sobí ve sm ru gravitace. Dále je model zatížen od reakcí v ložiskách
kuželo-čelní p evodovky. Hodnoty a sm r zatížení jednotlivých ložisek byly p evzaty
z výpočtu uložení jednotlivých h ídel , který byl proveden v programu KISSsoft. Reakce od
ložisek byly umíst ny do jednotlivých bod , které jsou spojeny rigidovou r žicí s plochou, na
kterou dosedá vn jší kroužek ložiska.

Obr.: 9-11 Zatížení modelu
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Model je dále zatížen točivým momentem od elektromotoru, viz červená šipka v obr.:
9-12. Tento moment je zapot ebí ve výpočtu uvažovat, protože namáhá rám elektromotoru na
krut a má tudíž na výsledek výpočtu vliv.

Obr.: 9-12 Zatížení modelu od točivého momentu elektromotoru

Pokud jsou definovány okrajové podmínky a zatížení modelu, lze p ejít k samotnému
výpočtu. ůby byl výpočet proveden, je zapot ebí nastavit nové ešení. Pro výpočet byl zvolen
ešič NX Nastran, který je vhodný zejména z d vodu, že je součástí programu NX 11.0.
Jelikož se jedná o lineární analýzu, je zapot ebí nastavit typ ešení „SOL 101 Linear Statics“,
viz obr.: 9-13. Pokud je ešení kompletn nastaveno, je možné spustit výpočet.

Obr.: 9-13 Natavení ešení analýzy
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9.3 Výsledky analýzy
Výsledkem MKP analýzy je zjišt ní radiální síly, která vzniká na h ídeli kolesa, pokud
je na h ídel kolesa pohonný systém nasunut p es dutou h ídel planetové p evodovky. H ídel
kolesa, umož uje určité dovolené radiální zatížení, které nesmí být p i zav šení pohonného
systému na h ídel kolesa p ekročeno. Výsledek MKP analýzy je patrný z obr.: 9-14, který
zobrazuje síly v jednotlivých uzlech, p sobících ve sm ru osy Z. Radiální síla nabývá v bod ,
za který je pohonný systém uchycen v prostoru, hodnoty 106879 N. Dovolená radiální síla
p sobící na h ídel kolesa je 470000 N, viz tab.: 3-1. Porovnáním t chto dvou hodnot bylo
zjišt no, že hodnota vypočítaná pomocí MKP analýzy je p ibližn čty ikrát menší než
hodnota dovolená. Z výpočtu lze usuzovat, že p i nasunutí pohonného systému na h ídel
kolesa, nedojde k poškození h ídele vlivem zatížení od pohonného systému.

Obr.: 9-14 Výsledná radiální síla v ose Z [N]
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10 Záv r
Cílem této diplomové práce byl návrh a konstrukční ešení pohonu kolesa kolesového
rýpadla KU300. Celý pohonný systém byl navržen tak, aby spl oval veškeré zadané
parametry a požadavky zadavatele.
P ed samotným návrhem pohonného systému byla provedena rešerše, která je zam ena
na problematiku t žebních stroj a pr myslových p evodovek. Cílem rešerše byla zejména
rekapitulace možností konstrukčního provedení p evodovek, aby bylo možné dosáhnout co
možná nejlepších vlastností celého technického systému.
V další části této práce bylo popsáno konkurenční ešení pohonného systému a
podrobn specifikováno zadání. Následn bylo možné p ejít k tvorb variant možných
konstrukčních ešení. Požadavkem zadavatele bylo, aby výstup obsahoval planetovou
p evodovku vybíranou z katalogu. Vytvo ené varianty byly proto zam eny zejména na
konstrukční ešení kuželo-čelní p evodovky. Zvolená kritéria u jednotlivých variant byla
obodována a následn vybrána varianta nejvhodn jší. S touto variantou bylo následn
uvažováno p i samotném konstrukčním návrhu pohonného systému.
P ed samotnou tvorbou 3D modelu byly veškeré konstrukční uzly kuželo-čelní
p evodovky podloženy pat ičnými výpočty. Byl tedy proveden výpočet ozubení všech
p evodových stup , h ídel a jejich uložení, spojení pery, drážkování a výpočet šroubových
spoj . Veškeré provedené výpočty vyhov ly a to bu z pohledu bezpečnosti kontrolovaných
parametr , nebo z pohledu životnosti (ložiska).
Na základ výpočt byl vytvo en 3D model kuželo-čelní p evodovky v programu
ůutodesk Inventor Professional 2015. Součástí návrhu pohonného systému bylo navržení
rámu pro elektromotor a výb r nakupovaných komponent (spojka s brzdovým kotoučem a
brzda). Kompletní 3D model pohonného systému byl použit pro tvorbu výkresové
dokumentace vybraných částí.
Poslední část této práce byla zam ena na MKP analýzu. Cílem MKP analýzy bylo
zjistit radiální sílu, která p sobí na h ídel kolesa p i uložení pohonného systému na tuto
h ídel. Porovnáním vypočítané a dovolené hodnoty radiálního zatížení bylo zjišt no, že p i
nasunutí pohonného systému na h ídel kolesa, nedojde k poškození h ídele vlivem zatížení od
pohonného systému.
Záv rem bych rád ekl, že byl pohonný systém navrhován tak, aby byly po izovací
náklady co možná nejnižší. Tzn., že byly p i návrhu použity v co nejvyšší mí e normalizované
součásti, pro vyráb né díly voleny b žn dostupné polotovary a jednotlivé komponenty
navrženy s co možná nejnižší pot ebou obráb ní. Vysoký d raz byl také kladen na co
nejjednodušší smontovatelnost, p ípadn demontovatelnost.
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6) PUed uveden m do provozu, pUipojit kuželo-7eln pUevodovku k olejovﬁmu
hospodƒUstv .
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