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1. Stručná charakteristika pojezdu 

 

Nápravy dvojkolí pro rozchod 760 mm s vnějším uložením, zamontované v podvozcích 

motorového vozu M 27.0, o nichž pojednává tato zpráva, jsou určeny pro nápravová zatížení 

do 8 t. Nápravová ložiska jsou uložena v nábojích kyvných ramen s vypružením pomocí 

šroubových pružin. K pohonu obou dvojkolí hnacího podvozku slouží spalovací motor RÁBA 

– MAN D2156HM6U, který pomocí hydromechanického přenosu výkonu pohání obě dvojkolí 

podvozku přes kloubový hřídel a ozubené nápravové převodovky. Druhý podvozek vozidla je 

osazen dvojicí běžných náprav. Při brždění působí na všechna pojezdová kola jednozdržová 

vzduchotlaká brzda. 

 

2. Podmínky výpočtu 

 

Výpočet nápravy nejvíce zatíženého vodícího dvojkolí hnacího podvozku byl proveden podle 

normy ČSN EN 13104 z května roku 2011 [1] pro pevnostní hodnocení náprav hnacích 

dvojkolí. Výpočet nápravy nejvíce zatíženého vodícího dvojkolí běžného podvozku byl 

proveden podle normy ČSN EN 13103 z května roku 2011 [1] pro pevnostní hodnocení 

náprav běžných dvojkolí. Postup je naprogramován na osobním počítači ve výpočtovém 

oddělení ZKV s.r.o., což umožňuje jeho pružné použití. Jako základní podklady sloužily 

výkresy hnací a běžné nápravy a dvojkolí, schéma brzdy, označení materiálů náprav a  rozměry 

vozidla z dostupné technické dokumentace k motorovému vozu, předané objednavatelem 

výpočtu a další vstupní údaje jako jsou hmotnosti a údaje o materiálech, získané z dostupných 

zdrojů. Přechodové poloměry mezi osazeními byly odměřeny přímo na nápravách. Výpočty 

byly provedeny na základě objednávky JHMD, a.s. Orientační schéma sestavení hnací nápravy 

je uvedeno spolu s označením kontrolních průřezů níže na obr.č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Schéma hnacího dvojkolí 
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Orientační schéma sestavení běžné nápravy je uvedeno spolu s označením kontrolních průřezů 

níže na obr.č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Schéma běžného dvojkolí 

 

 

Vstupní údaje, zjištěné podle zadaných technických podmínek a podle uvedené dokumentace: 

 

Nápravový tlak   7,64 t (74,95 kN) 

Max. rychlost vozidla        60  km/h 

Vztažná hmotnost na nápravu m1   hnací / běžná  6620 kg / 7050 kg 

Hmotnost úplného dvojkolí m2       hnací / běžná  1020 kg /   590 kg 

Vzdálenost os ložisek dvojkolí 2b   1250 mm 

Vzdálenost rovin styčných kružnic 2s     760 mm 

Poloměr styčné kružnice kola R    375 mm 

Výška těžiště hmot m1 nad osou nápravy h1  1060 mm 

 

Hmotnost neodpružených dílů na nápravě: 

 

Ozubené kolo pohonu     50 kg 

Převodovka na nápravu   396 kg 

Náprava   210 kg / 181 kg 

 

Hmotnost, připadající na jedno ložisko nápravové převodovky, byla určena jako ½ hmotnosti 

převodovky připadající na nápravu, tedy (2/3)(595/2) kg. Na jedno ložisko tak připadne 

hmotnost 198 kg. 

 

Jako materiál běžné nápravy se předpokládá ocel OC 01 STAS 1947-80, jejíž pevnostní 

charakteristiky odpovídají takřka přesně oceli 11558.1 podle ČSN a také oceli EA1N.  
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Dovolená napětí, která nesmí být překročena, jsou určena podílem meze únavy a příslušných 

součinitelů bezpečnosti pro odpovídající materiál EA1N, stanovených normou ČSN EN 13103. 

Pro plnou běžnou nápravu jsou dovolená napětí dána: 

v oblasti mimo nalisování dílů 200/1,2 = 166 [MPa] 

v oblasti nalisování (sedla kol, ložiska) 120/1,2 = 100 [MPa]. 

Jako materiál hnací nápravy se předpokládá ocel 34MoCrNi15 nebo 30MoCrNi20 STAS 791-

80, jejichž pevnostní charakteristiky odpovídají přibližně ocelím 34CrNiMo6 nebo 30CrNiMo8 

i oceli 16343.6 podle ČSN a také na straně bezpečnosti oceli EA4T. 

Dovolená napětí, která nesmí být překročena, jsou určena podílem meze únavy a příslušných 

součinitelů bezpečnosti pro odpovídající materiál EA4T, stanovených normou ČSN EN 13104. 

Pro plnou hnací nápravu s nalisovaným ozubeným kolem jsou dovolená napětí dána: 

v oblasti mimo nalisování dílů 240/1,66 = 145 [MPa] 

v oblasti nalisování (sedla kol, ložiska) 145/1,66 = 87 [MPa]. 

 

Souřadnice yi působišť setrvačných sil neodpružených hmot mni na nápravě, měřené od styčné 

roviny kola více vzdáleného od hnacího ozubeného převodu: 

 

          Součást yi [mm] mni [kg] 

 I. polovina nápravy    28,5 / 28,5     (y1n) 105 / 90 

 I. ložisko převodovky    235 / ---         (y1l) 198 / --- 

 Ozubené kolo    550 / ---         (yok)   50 / ---  

II. ložisko převodovky    640 / ---     (y2l = 2s–y´2l) 198 / --- 

II. polovina nápravy    731,5 / 731,5 (y2n) 105 / 90 

 

Svislé setrvačné síly těchto dílů jsou dány vždy součinem příslušné hmotnosti a svislého 

zrychlení 1g a působí tak, aby zvětšovaly průhyb nápravy v souladu s normou. Výpočtu 

parametrů brzdy odpovídá hodnota obrzděné části kolového tlaku P´= 28197 N a max. 

přítlačná síla jednoho špalíku 28187 N se součinitelem tření brzdy 0,17. Účinky od brždění byly 

do výpočtu zahrnuty rovněž podle předpisů  1 . 

 

3. Způsob výpočtu a jeho výsledky 

 

Namáhání bylo počítáno v kritických průřezech (sedla kotoučových kol, valivých ložisek,  

sedlo ozubeného kola, přechody sedel do dříku a jiná osazení čepů a dříku náprav), jejichž   

souřadnice  y [mm] od ložiska dvojkolí na straně vzdálenější od ozubeného kola, menší průměr 

d [mm] , větší průměr D [mm] a poloměr přechodu r [mm] uvádí následující tabulka. Vrubový 

činitel standardních přechodů (nalisování nábojů) byl určen vždy dle vztahů z uvedených norem 

[1] a různých osazení pak podle [2]. Svislé výpočtové síly působící v ložiskách nápravy a 

příčné síly ve styku kolo – kolejnice jsou závislé na vztažné hmotnosti na nápravu m1 a 

uvedený předpis udává následující výrazy pro vodící dvojkolí hnacího i běžného podvozku. 

 

                                                     Metrový a užší rozchod 

         Více zatížená strana       Méně zatížená strana 

 

Svislá síla  P        P1 = (0,65 + 0,114 h1/b) m1g       P2 = (0,65 – 0,114 h1/b) m1g    

Příčná síla Y        Y1 = 0,40 m1g         Y2 = 0,175 m1g                 (1) 
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Vstupní údaje kritických průřezů hnací nápravy: 

 

                            zleva – od konce dále od ozubeného kola 

č. průřezu y [mm] d [mm] D [mm] r [mm] 

 1          75 120 120 ∞ 

 2        100  120 140 50 

 3        140 140 240 16 

 4        280 159 159 ∞ 

 5        300 155 180 20 

 6        325 155 160 16 

 7        390 160 200 16 

 8        420 170 170 ∞ 

 9        490 170 171 15 

10        595 155 188 80 

11        730 155 280 80 

12        850 160 280 25 

13        890 160 160 ∞ 

14        925 155 200 60 

15        950 155 180 20 

16        970 159 159 ∞ 

17      1110 140 240 16 

18      1150 120 140 50 

19      1175 120 120 ∞ 

 

Z důvodu geometrické nesymetrie hnací nápravy byl výpočet namáhání proveden pro oba 

směry (zleva i zprava). 

 

                            zprava – od konce blíže ozubenému kolu 

č. průřezu y [mm] d [mm] D [mm] r [mm] 

 1          75 120 120 ∞ 

 2        100  120 140 50 

 3        140 140 240 16 

 4        280 159 159 ∞ 

 5        300 155 180 20 

 6        325 155 200 60 

 7        360 160 160 ∞ 

 8        400 160 280 25 

 9        520 155 280 80 

10        655 155 188 80 

11        760 170 171 15 

12        830 170 170 ∞ 

13        860 160 200 16 

14        925 155 160 16 

15        950 155 180 20 

16        970 159 159 ∞ 

17      1110 140 240 16 

18      1150 120 140 50 
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19      1175 120 120 ∞ 

 

 

Z důvodu geometrické symetrie běžné nápravy byl výpočet namáhání proveden pro více 

zatíženou polovinu nápravy. 

 

                             

č. průřezu y [mm] d [mm] D [mm] r [mm] 

 1          75 120 120 ∞ 

 2        100 120 140 6 

 3        140 140 240 16 

 4        280 159 159 ∞ 

 5        300 150 180 20 

 6        625 150 150 ∞ 

 

 

 

Výsledky výpočtů při výpočtovém zatížení dle (1) se zahrnutím účinků setrvačných sil 

neodpružených hmot a brzdných sil, přehledně uvádí tabulky v přílohách 1 až 3 s názvem 

VÝSLEDKY VÝPOČTU NÁPRAVY, kde kromě vstupních parametrů je 

 

K ….. součinitel vrubu v příslušném průřezu 

W….. průřezový modul v ohybu [mm
3
] 

mx…. ohybový moment ve svislé rovině od účinku pohyblivých hmot [Nmm] 

mbx, mby,  

mbz… složky momentu od účinků brzdných sil  [Nmm] 

mr…. redukovaný moment [Nmm] 

nre… redukované napětí  [MPa] 

mu… mez únavy s příslušnou bezpečností [MPa] 

 (dovolené napětí) 

 

            mr
2 
= (mx + mbx)

2
 + mby

2
 + mbz

2   
   (2) 

 

Přílohy: 1 … běžná náprava, 2 … hnací náprava zleva, 3 … hnací náprava zprava 

 

Z tabulek vyplývá, že redukované napětí v žádném průřezu nepřesahuje napětí dovolené, a tedy 

obě nápravy pro dané zatížení podle ČSN EN 13103 a 13104 pevnostně vyhovují. 

 

4. Závěr 

 

Jak náprava běžného podvozku, tak i náprava podvozku hnacího za výše uvedených 

předpokladů pro navrhované podmínky použití podle norem ČSN EN 13103 a 13104 

pevnostně vyhovuje. Text zprávy je uložen u autora zprávy a na serveru ZKV, s.r.o. 
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