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1. Úvod 
 

Tato zpráva je formálním shrnutím prací, které firma ZKV s.r.o. vykonala v rámci 
spolupráce se společností JHMD,a.s. na projektu rekonstrukce motorových vozů řady M 
27. Popsané práce byly provedeny v průběhu roku 2010, přičemž naposledy bylo na 
tématu pracováno v říjnu 2010. Výsledky jsou uloženy ve stavu k tomuto datu a práce 
byly pozastaveny v souvislosti s útlumem aktivity objednatele ve vztahu k pokračování 
prací na projektu rekonstrukce. 
 
Zadání popsané práce vycházelo z představ o realizaci projektu a rekonstrukce 
aktuálních ve zmíněné době a bylo výsledkem dohody mezi zadavatelem JHMD,a.s. a 
firmami VKV Praha,s.r.o a ZKV s.r.o.. Týká se podílu prací jmenovaných subjektů na 
projektu pohonu : 
 
- JHMD,a.s. – koncepce, komponenty, výrobci, typy, ceny atd.. Zásadní byla existence 

technické koordinace akce u JHMD v osobě technika firmy pro drážní vozidla 
p.Martina Svobody s hlubokou znalostí a zkušeností vozidel, provozu a trati. 
 

- VKV,s.r.o. – konstrukce,  
 

- ZKV s.r.o. – teoretické zázemí v trakčních výpočtech, potvrzení a optimalizace 
navrhované koncepce, parametry částí (řazení převodových stupňů, převodové 
poměry, dimenzování, trakční charakteristiky, problematika retardéru, dynamika jízdy 
atd.). 
 

Pro plnění vymezené funkce a možnost rychlé reakce na průběžné požadavky 
koordinátora byl v ZKV s.r.o. vytvořen systém programů (jazyk MATLAB) pro řešení 
základních úloh trakční mechaniky při projektování pohonu hnacího vozidla. Systém by 
měl být schopen řešit pohon uvažované koncepce – mechanický přenos výkonu 
s hydrodynamickým měničem momentu činným pouze krátce při rozjezdu během 
počáteční části doby se zařazeným 1.rychlostním stupněm. Návazně mechanická 
převodovka s retardérem. Další struktura pohonu zásadně závisela na míře zachování 
původních částí, zejména podvozků s nápravovými převodovkami. Otevřená byla 
realizace reverzace otáček a realizace úpravy převodového poměru. Stávající programy 
umožňují obecné zadání variant v rámci koncepce motor – převodovka 
s hydrodynamickým měničem na 1.stupni – reverzační převodovka – (přídavná 
převodovka?) – nápravové převodovky. Pro jinou koncepci, jiné než dosud uvažované 
komponenty, jiné varianty než programy dosud řeší se programy musí doplnit, dojde-li 
k oživení projektu pohonu s účastí ZKV s.r.o.. Toto by mělo být méně časově náročné 
než nová tvorba, neboť programy jsou strukturované, přehledné a komentované. 
Nicméně se konstatuje, že návrat k programovým výtvorům po dlouhé době je ztrátový 
proti kontinuálně probíhající práci. 
 
Aby bylo snadnější v případě oživení projektu navázat na vykonané, shrnují se dále 
práce dosavadní. Je proveden orientační popis programů a jejich obsahu a dále se 
konkretizuje poslední představa koncepce a ukazují výstupy programů vztahující se 
k této koncepci.  
 
Všechny dosavadní úvahy a výsledky předpokládaly zachování podvozků a nápravových 
převodovek. Vzhledem k otevřenosti řešení do doby jeho utlumení nebyl během roku 
2010 vydán žádný dokument. Spolupráce probíhala postupně interaktivně a v této fázi 
bylo těžiště v ověřování možnosti použití nalezených nebo nabízených částí, optimalizaci 
převodových poměrů, optimalizaci koncepce (např. počet mechanicky řazených 
rychlostních stupňů, využití původních převodovek (k dispozici od verze pro rozchod 750 
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a 1000 mm s různými převody atd.). Veškeré výstupy byly ovšem předběžné a přibližné 
vzhledem k zatím neznámé konečné hmotnosti rekonstruovaného vozu. Nebudou-li 
použity původní podvozky, lze předpokládat zásadní změny dosud prověřovaného 
modelu a potřebu doplnění a rozšíření programů. 
 
Tento text se týká pouze tématu trakční mechaniky i když plánovaná spolupráce ZKV 
s.r.o. na projektu rekonstrukce motorového vozu M 27 byla širší.  
 
V souvislosti s pohonem nebylo dosud pracováno na výpočtech torzního kmitání 
hřídelového systému, neboť struktura a parametry nebyly definitivně určeny. 
 
 
 
 
 

2. Popis program ů pro trak ční mechaniku motorového 
vozu M 27 

 

Systém obsahuje kromě hlavního programu dosud 16 podprogramů řešících nebo 
zobrazujících následující oblast výpočtu : 
 
1. Výkonová a momentová charakteristika motoru 
2. Pilový diagram 
3. Trakční charakteristika 
4. Coreffův zátěžový diagram pro maximální tíhu vlakové zátěže 400 kN 
5. Coreffův zátěžový diagram pro maximální tíhu vlakové zátěže 800 kN 
6. Coreffův zátěžový diagram pro maximální tíhu vlakové zátěže 1200 kN 
7. Model jízdy, zrychlení a rychlost 
8. Výkonová charakteristika vozidla – na kolech a na háku 
9. Momentová charakteristika vozidla – na hnacích nápravách 
10. Momentová charakteristika vozidla – na vstupu do 1.nápravové převodovky 
11. Momentová charakteristika vozidla – na vstupu do reverzační převodovky 
12. Momentová charakteristika vozidla – na vstupu do mechanické převodovky za 

měničem 
13. Potřebný brzdící moment retardéru + motorové brzdy pro konstantní rychlost při 

klesání 
14. Potřebná brzdící síla od retardéru + motorové brzdy pro konstantní rychlost při 

klesání 
15. Potřebný brzdící výkon retardéru + motorové brzdy pro konstantní rychlost při klesání 
16. Rozjezd s rozpojenou přemosťovací spojkou hydroměniče podle trakční 

charakteristiky 
 
 

 

    2.1 Hlavní řídící program  
 

Zadání společných dat a volba výstupu. 
 

- Volba typu motorového vozu – původní MBxd2 = stávající provozovaný kus M 27.001 
s původním motorem a převody, nebo projektovaná rekonstrukce M 27 s volitelnými 
parametry. 
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- Volba typu výpočtu (1 až 16 podle kap.1). 
 

- Zadání pro původní M 27 je zjednodušené. Výpočet má studijní a informativní 
charakter. Není zohledněn trvale funkční hydrodynamický měnič. Zadává se : 
a) Směr jízdy vpřed 
b) Směr jízdy vzad (mírně odlišný převod) 
c) Volba jmenovité provozní rychlosti pro pilový diagram (maximální provozní 50 

km/h, maximální konstrukční 60 km/h, jiná rychlost) 
d) Přiřazení jmenovité provozní rychlosti převodovému stupni (3-rychlostní 

převodovka, možnosti : jmenovité provozní rychlosti bude dosaženo na 
maximálních otáčkách při stupni II, celý rozsah otáček stupně III ponechán pro 
rozjezd na maximální zkušební rychlost, nebo jmenovité provozní rychlosti bude 
dosaženo v průběhu otáček při zařazeném stupni III a při témže převodovém 
stupni bude realizován rozjezd na maximální zkušební rychlost (důvod alternativ = 
studijní) 

e) Volba průměru kola (jmenovitý 750 mm, maximální (nové kolo) 755 mm, středně 
opotřebené kolo 725 mm, maximálně opotřebené kolo 700 mm. 
 

- Zadání pro studii rekonstrukce vozu M 27 : 
a) Maximální provozní rychlost (zkoušely se i jiné rychlosti než 60 km/h), (pro 

Coreffův diagram odladěno jen pro 60 km/h) 
b) Maximální zkušební rychlost (pro Coreffův diagram jen pro 70 km/h) 
c) Jmenovitá provozní rychlost pro pilový diagram 
d) Průměr kola (750, 755, 725, 700 mm nebo jiný) 
e) Upřesnění převodovky typu ZF-ECOMAT RAIL + WSG (WSG=vložená reverzační 

převodovka) : 5-rychlostní, 4-rychlostní, 4-rychlostní užitá jako 3-rychlostní, 
způsob užití nejvyššího stupně vzhledem k pilovému diagramu (některé 
alternativy spíše studijní). 

f) Alternativa s vloženou další převodovkou mezi reverzační a 1.nápravovou pro 
úpravu převodového poměru (nepůjde-li zajistit samotnou WSG) 

 
 

- Pevná data v programu (změna možná přepsáním nebo doplněním variant 
v programu) : 
 
 
a) Původní M 27 

 
1. Jmenovitá hmotnost vozidla prázdného 24000 kg ±3% 
2. Jmenovitá hmotnost vozidla plně obsazeného 32000 kg ±1,5% 
3. Hmotnost připojeného vozu BALM 13500 kg prázdný, 19000 kg plně 

obsazený 
4. Součinitel rotujících hmot M 27 prázdný  1,15, přípojný BALM prázdný 1,05 
5. Příkon kompresoru 3,5 kW 
6. Typ kompresoru 2HS3-63/75 
7. Příkon alternátoru 2,1 kW 
8. Typ alternátoru PAL Kroměříž 443 113 518 811 
9. Typ motoru  RABA-MAN, D2156HM6U 
10. Jmenovitýn výkon motoru 141 kW 
11. Jmenovité otáčky 2100 ot/min 
12. Otáčky volnoběhu 550 až 650 ot/min 
13. Minimální otáčky, při kterých lze motor zatěžovat  800 ot/min (odhad) 
14. Otáčky maximální přeběhové 2300 ot/min 
15. Otáčky při maximálním kroutícím momentu 1300 ot/min 
16. Maximální kroutící moment 933 Nm 
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17. Výkonová charakteristika : 
 

Otáčky (ot/min) Výkon (kW) Spotřeba 
(g/kWh) 

550 Komp.+alt.  
967 89 197 
1206 117 188 
1325 129 188 
1683 145 197 
1921 146 211 
2100 141 224 
       

 

18. Účinnost motoru mechanická při spotřebě 191 g/kWh 45,7% 
19. Typ převodovky Hydro.Brasov 16 HRS 5302-704 
20. Počet převodových stupňů 3 
21. Převodové poměry vpřed  3,38  1,96  0,99 
22. Převodové poměry vzad  3,29  1,91  0,96 
23. Převod nápravové převodovky  3,559 
24. Účinnost hlavní převodovky  0,89 
25. Účinnost vložené převodovky  0,97 
26. Účinnost nápravové převodovky 0,94 
27. Měrný jízdní odpor vozidla prázdného  p_0 = 3,06 + 0,00155 . v^2 
28. Měrný jízdní odpor vozidla plně loženého  p_0 = 3,06 + 0,00126 . v^2 
29. Adhezní omezení trakční charakteristiky : Curtius-Kniffler 
 
 
 

 

b) Rekonstrukce M 27 podle aktuálních záměrů 
 
 

1. Jmenovitá hmotnost vozidla prázdného 25500 kg ±3% 
2. Jmenovitá hmotnost vozidla plně obsazeného 32000 kg ±1,5% 
3. Hmotnost připojeného vozu BALM 13500 kg prázdný, 19000 kg plně 

obsazený 
4. Součinitel rotujících hmot M 27 prázdný  1,15, přípojný BALM prázdný 1,05 
5. Příkon kompresoru 7,9 kW 
6. Typ kompresoru 3 DSK 75 
7. Příkon alternátoru 3,6 kW 
8. Typ alternátoru 28 V / 120 A 
9. Typ motoru  TEDOM TD 242 RH TH 25 
10. Jmenovitýn výkon motoru 242 kW 
11. Jmenovité otáčky 1950 ot/min 
12. Otáčky volnoběhu 625 až 675 ot/min 
13. Minimální otáčky, při kterých lze motor zatěžovat  800 ot/min (odhad) 
14. Otáčky maximální přeběhové 2200 ot/min 
15. Otáčky při maximálním kroutícím momentu 1300 ot/min 
16. Maximální kroutící moment 1630 Nm 
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17. Výkonová charakteristika : 
 

Otáčky (ot/min) Výkon (kW) Spotřeba 
(g/kWh) 

650 Komp.+alt.  
1000 153 200 
1200 201 191 
1300 222 191 
1600 249 200 
1800 251 214 
1950 242 227 
       

 

18. Účinnost motoru mechanická při spotřebě 191 g/kWh 45,1% 
19. Typ převodovky ZF-ECOMAT RAIL + WSG 
20. Počet převodových stupňů 4 nebo 5 
21. Převodové poměry (bez reverz.) 4-rychlostní 2,81  1,84  1,36  1,00 
22. Převodové poměry (bez reverz.) 5-rychlostní 2,81  1,84  1,36  1,00  0,80 
23. Převod nápravové převodovky  3,559 
24. Účinnost hlavní převodovky  0,94 
25. Účinnost reverzační převodovky samotné  0,95 
26. Účinnost reverzační + vložené převodovky  0,92 
27. Účinnost nápravové převodovky 0,94 
28. Měrný jízdní odpor vozidla prázdného  p_0 = 3,06 + 0,00155 . v^2 
29. Měrný jízdní odpor vozidla plně loženého  p_0 = 3,06 + 0,00126 . v^2 
30. Adhezní omezení trakční charakteristiky : Curtius-Kniffler 

 
 

Uvedená data jsou společná pro všechny typy výpočtů. Není zásadní problém zavést 
novém varianty. 
 
Úmyslně se neuvádí převodový poměr WSG + vložená převodovka (resp. samotná 
WSG nebo samotná vložená) neboť je buď předmětem optimalizace při výpočtu nebo 
se zadává až při vlastním výpočtu. 

  

 
         

2.2 Výkonová a momentová charakteristika motoru 
 

Podprogram není pouhým zobrazením ale je používán všemi ostatními podprogramy. 
Výstupem jsou vektory otáček, výkonu a momentu pro stav jmenovitý a stav po 
odečtení příkonů pomocných pohonů. Zpracování pro motor TEDOM nebo RABA-
MAN. Program má grafický výstup. Pro případnou diskuzi s dodavatelem převodovek 
zpracována verze s popisem v německém jazyce (u všech dalších programů také). 
Ukázka je na obr.1 až 3. 
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 2.3 Pilový diagram 
 

Pilový diagram se uvádí jako závislost poměrných otáček motoru (N/Nmax) na 
poměrné rychlosti jízdy (v/vmax). Závislost je tedy dána převodovým poměrem, který 
se mění skokově po rychlostních stupních. Komplexní úlohou by bylo stanovit pro 
vozidlo optimální hodnoty převodových poměrů při jednotlivých stupních. Existují na 
to metody a doporučení. Zde je úloha částečně zjednodušena tím, že převodové 
stupně mechanické části hlavní převodovky jsou dány pevně jejím výrobcem takže 
nemůžeme měnit jejich poměr. Převod zbývající částí přenosového řetězce mezi 
převodovkou a koly se musí optimálně zvolit. K tomu slouží pilový diagram jako 
názorná pomůcka. Pevně je dán převod nápravové převodovky (k dispozici 2 různé 
převodové poměry). Optimální převod se musí dodefinovat buď do reverzační 
převodovky nebo jako ve stávajícím provedení vložit další převodovku pro úpravu 
převodového poměru.  
V pilovém diagramu se významně projevuje vliv opotřebení kola (vliv průměru kola na 
převod), což je nutné zohlednit při optimalizaci převodu. 
Pro optimalizaci pilového diagramu je třeba provést určitá rozhodnutí a stanovit určitá 
kritéria. Musí se stanovit maximální provozní rychlost a maximální zkušební rychlost 
(nebo jsou dány). Tomu se přiřadí otáčky motoru. Přitom je třeba určit, při jakých 
otáčkách motoru se bude realizovat maximální zkušební rychlost. Tyto otáčky 
nesmějí překročit maximální přeběhové otáčky, nebo spíše z hlediska bezpečnosti 
motoru nějaké nižší určené otáčky, pravděpodobně nad maximálními provozními 
otáčkami. Jako kritéria lze určit např., že 
 

- otáčky motoru při maximální provozní rychlosti při žádném opotřebení kol by neměli 
překročit jmenovité otáčky motoru nebo stanovené otáčky nižší 
 

- otáčky motoru při maximální zkušební rychlosti nesmí překročit maximální přeběhové 
otáčky nebo stanovené otáčky nižší (literatura uvádí např.max.zkušební otáčky 
motoru 110% otáček jmenovitých 
 

- pokud u opotřebeného kola by teoreticky mohlo dojít k jejich překročení, musí se 
zajistit provádění zkoušek při této rychlosti jen s novými koly. 
 
 
Zadají-li se programu otáčky motoru při jmenovité provozní rychlosti, program 
dopočte chybějící převod (=převod reverzační převodovky nebo reverzační 
převodovky + vložené převodovky, samozřejmě se upřednostňuje případ, že se najde 
reverzační převodovka s převodem blízkým zvolenému a žádná další vložená 
převodovka nebude. Dále se v tomto smyslu hovoří jen o reverzační převodovce) 
 
Zadá-li se převodový poměr reverzační převodovky, program dopočte otáčky. Ty pak 
budou s největší pravděpodobností nevyhovující, nepůjde-li o již předběžně nalezený 
optimální převodový poměr. V případě překročení maximálních přeběhových otáček 
při maximální zkušební rychlosti, program případně určí mezní převodový poměr, pro 
který ještě k překročení otáček nedojde. 
 
Ukázka pilového diagramu je na obr.4. Zde byl dosazen převodový poměr reverzační 
převodovky 1,5 a program dopočetl otáčky motoru pro jmenovitou provozní rychlost. 
Pokud bychom zadali pro jmenovitou provozní rychlost (zde 60 km/h) maximální 
provozní otáčky motoru (1950 ot/min), je situace ukázána na obr.5. Vypočtený převod 
je nevhodný, protože při maximální zkušební rychlosti by došlo k překročení 
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maximálních přeběhových otáček motoru. Při hledání vhodného převodu lze 
postupovat užitím pilového diagramu zkusmo, jak ukazuje následující tabulka. 
 

 

iR 

 
otáčky motoru při 60 km/h otáčky motoru při 70 km/h 
kolo 755 kolo 725 kolo 700 kolo 755 kolo 725 kolo 700 

1,29 1548 1613 1670 1807 1881 1949 
1,32 1585 1650 1709 1849 1925 1994 
1,35 1621 1688 1748 1891 1969 2039 
1,38 1657 1725 1787 1933 2013 2084 
1,40 1681 1750 1813 1961 2042 2115 
1,41 1693 1763 1826 1975 2056 2130 
1,44 1729 1800 1864 2017 2100 2175 
1,47 1765 1838 1903 2059 2144 2200 
1,50 1801 1875 1942 2101 2188  
1,51 1813 1888 1955 2115 2200  
1,53 1837 1913  2143   
1,56 1873 1950  2185   
1,57 1885   2199   

 
 
Při převodu podle obr.4 budou otáčky motoru při jmenovité provozní rychlosti 60 km/h 
1800 až 1950 ot/min v celém průběhu opotřebení kola. Realizaci maximální zkušební 
rychlosti lze doporučit spíše jen pro nové kolo. Otáčky motoru při jmenovitém provozu 
by na horní straně (maximálně sjeté kolo) neměli přesáhnout 1950 ot/min ale na dolní 
straně pro kolo nové by neměli z důvodu využití výkonu motoru ležet příliž nízko. 
Z použitelných převodových poměrů cca 1,4 až 1,5 (v tabulce neprobarveno) by se 
měla volit spíše hodnota na vyšší straně. Na obr.6 a 7 (obr.7-vzor verze v němčině) 
jsou ukázány pilové diagramy příslušné k obr.4 pro střední (průměr kola 725 mm) a 
maximální (průměr kola 700 mm) opotřebení kola. Z otáček motoru je zřejmé, proč 
jízdy s maximální zkušební rychlostí musí být realizovány jen s novým kolem.  
 
Z pilového diagramu je patrné, při jakých otáčkových rozsazích se realizují jednotlivé 
převodové stupně. Podle opotřebení kola je to v uvedeném vzorovém příkladu (s 
převodem reverzní převodovky 1,5) podle tabulky (odečteno z obr.4,6,7) : 
 
Stupeň  Dolní otáčky 

(ot/min) 
Horní otáčky 
(ot/min) 

Výkon podle charakteristiky 
(kW) 

1 650  1801-1942 …  - 230 
2 1179-1272 1801-1942 175-230 
3 1331-1435 1801-1942 215-230 
4 1324-1428 1801-1942 215-230 
5 1441-1554 2101-2266 235-220 (horní jen s novým 

kolem) 
 
Dosavadní úvahy vycházely z požadavku maximálního využití výkonu motoru. 
Rozsah výkonu podle charakteristiky se v rozsazích otáček motoru při jednotlivých 
stupních pohyboval přibližně symetricky kolem vrcholu výkonové charakteristiky 
s podmínkou aby provoz při jakkoliv opotřebeném kole nepřekračoval jmenovité 
otáčky motoru 1950 ot/min. Pokud ano, tak pouze při zkušební rychlosti nad 60 km/h 
a to jen s novým kolem. (Pozn. Výkon nad 1950 ot/min výrobce neuvádí a je zde 
odhadnut extrapolací). 
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V případě, že výkon uvažovaného motoru by byl dostatečně velký (uvažovaný 
TEDOM má o 100 kW vyšší jmenovitý výkon než původní RABA-MAN), což by 
prokázaly např. simulované početní modely jízdy na trati s parametry trati JHMD, bylo 
by vhodné uvážit posunutí řešení do nižších otáček. Tedy blíže otáčkám maxima 
kroutícího momentu a současně minima měrné spotřeby paliva. Pro motor by toto 
bylo šetrnější a mohlo by to přinést úspory na palivu i údržbě motoru, případně lze 
usuzovat i na snížení vibrací nebo torzního kmitání hřídelového systému (bez 
výpočtu spekulace). 
 
Na obr.8 a 9 je ukázáno řešení s 5-rychlostní převodovkou stejného typu pro rychlost 
60 / 70 km/h s volbou maximálních otáček při jmenovitém provozu 1800 ot/min. 
K realizaci požadovaného řešení dojde samozřejmě volbou příslušného převodového 
poměru reverzační převodovky, který byl obdobně, jako v předchozím řešení nalezen 
zkusmo ve výši  1,39. Přitom se nyní musí vycházet z kola maximálně opotřebeného, 
kdy je požadavek na nejvyšší otáčky motoru – obr.8. Teprve pak lze s nalezeným 
převodovým poměrem počítat pro kolo nové – obr.9. 
 
Rozsah otáček a výkonů : 
 
Stupeň  Dolní otáčky 

(ot/min) 
Horní otáčky 
(ot/min) 

Výkon podle charakteristiky 
(kW) 

1 650 1669-1800   …- 240 
2 1093-1179 1669-1800 170-240 
3 1234-1330 1669-1800 200-240 
4 1227-1324 1669-1800 200-240 
5 1335-1440 1947-2100 220-220 

 
Pro nové kolo by nebyly maximální provozní otáčky 1950 ot/min překračovány ani při 
maximální zkušební rychlosti 70 km/h. Ztráta na výkonu se nejeví kritická. Přesnější 
porovnání by přinesla početní simulace jízdy na trati pro obě řešení. 
 
Uvedené příklady se nepovažují za uzavřené řešení rekonstrukce pohonu. Jsou 
ukázkou postupu, jak se optimálního řešení dopracovat s použitím vytvořeného 
programu. Je řada dalších možností, které nejsou uvedeny, např. : 
 

- použití menšího počtu rychlostních stupńů, 
 

- využití nejvyššího převodového stupně jenom pro zkušební rychlost nad maximální 
provozní rychlostí, 
 
 

- Použití vložené převodovky - stávající převod 1,33 – z původního vozu MBxd2 pro 
rozchod 1000 mm, alternativa z původního vozu pro rozchod 750 mm s převodem 
cca 1,6 (vložená převodovka byla zatím považována za nežádoucí a alternativy s ní 
nebyly studovány). 

 
 
 

Je představa, že podle takto provedeného rozboru výrobce převodovky nastaví řídící 
automatiku převodovky. Lze předpokládat i obdobný výpočet z jeho strany ale zřejmě 
je nutné vědět předem, co se od vozidla vyžaduje a jak to realizovat. 
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2.4 Trakční charakteristika 
 

Závislost tažné síly na rychlosti. Vychází se z disponibilního výkonu motoru (po 
odečtu pomocných pohonů. Jsou zohledněny účinnosti převodů. Charakteristika je 
složená z křivek pro jednotlivé řadící stupně, ideální hyperbola je jejich vnější 
obálkou. Základními vstupy jsou data podle kap.2.1, charakteristika motoru a pilový 
diagram. V této předběžné fázi se neřeší podrobně teoreticky rozjezd při prvním 
stupni a a funkčním hydrodynamickém měniči momentu, neboť to pro celkový pohled 
na řešení v této chvíli nic nepřináší (ani nejsou k dispozici kompletní podrobná data). 
Zde se předpokládá, že tažná síla bude nejvýše podle adhezního omezení, které je 
zobrazeno podle Curtius-Knifflerova vzorce. 
 
Program umožňuje volit alternativy : 
 

- síla na obvodu kol hnacích náprav – vozidlo samotné, prázdné 
- síla na obvodu kol hnacích náprav – vozidlo samotné, plně obsazené 
- síla na háku vozidla – vozidlo samotné prázdné 
- síla na háku vozidla – vozidlo samotné, plně obsazené 
- síla na háku vozidla – přivěšen 1 x BALM, souprava prázdná 
- síla na háku vozidla – přivěšen 1 x BALM, souprava plně obsazená 

 
V dalších ukázkách se omezíme na oba příklady uvedené v kap.2.2 (otáčky motoru 
při maximální provozní rychlosti 60 km/h voleny 1950 ot/min nebo 1800 ot/min, 
maximální zkušební rychlost 70 km/h, shodná 5-rychlostní převodovka, stupeň 5 
využit pro běžný provoz i pro rychlost nad 60 km/h. Pro přehlednost a porovnatelnost 
se uvádí výsledky pouze pro středně opotřebené kolo (průměr 725 mm). 
 
Na obr.10 až 15 – varianta 1950 ot/min (převod reverzační převodovky 1,5), na 
obr.16 až 21 varianta 1800 ot/min (převod reverzační převodovky 1,39). 
 
V trakčních charakteristikách jsou vyneseny křivky jízdních odporů do stoupání (v 
případě tažné síly na obvodu hnacích kol včetně základních jízdních odporů kromě 
dynamického). 
Uvedené rychlosti, resp. stoupání jsou mezní teoretické, tj. předběžně není 
uvažováno s rezervou tažné síly pro zrychlování po dosažení příslušné rychlosti a 
není uvažováno redukované stoupání. Využití adhezní tíhy u soupravy při existenci 
podélného klopného momentu od hnací síly na kolech a síly ve spřáhle se vzhledem 
k tuhému rozdělení hnacího momentu ozubeným převodem na obě hnací nápravy 
uvažuje součinitelem ηA = 1,0. 
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2.5 Coreff ův zátěžový diagram 
 

Jiné vyjádření stejných skutečností, jako řeší trakční charakteristika. Určeno pro toho, 
kdo je zvyklý spíše pracovat s tímto zobrazením. Odvození vychází z trakční 
charakteristiky a pro stejná další data by měly být shledány shodné výsledky. 
 
Program je zpracován ve třech verzích – pro maximální tíhu vlakové zátěže (tj. bez 
hnacího vozu M 27) 400 kN, 800 kN a 1200 kN. Rozlišení programů pouze z důvodu 
zobrazení diagramu. 
 
Motorový vůz M 27se předpokládá prázdný nebo plně obsazený. 
 
Na obr.22 a 23 je ukázka opět jen pro střední opotřebení kola (průměr 725 mm).  
 
Obr.22 – převodový poměr reverzační převodovky 1,5 ,maximální tíha vlakové zátěže 
400 kN, motorový vůz plně obsazen.  
 
Obr.23 – převodový poměr reverzační převodovky 1,39 ,maximální tíha vlakové 
zátěže 400 kN, motorový vůz plně obsazen.  
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2.6 Zrychlení a rychlost 
 

Program řeší simulaci rozjezdu vozidla / vlaku při plné dávce paliva. Program je 
odladěným vzorem pro případné rozšíření na simulaci jízdy po dané trati se zadanými 
parametry (délky úseků, sklony, oblouky, traťové rychlosti atd.). Řešení vychází 
z pohybové rovnice vlaku. Je postupné s malým časovým krokem. Program navazuje 
na charakteristiku motoru, pilový diagram a trakční charakteristiku. 
 
Jsou zpracovány varianty : 
 
samotne vozidlo - prazdne 
samotne vozidlo - plne obsazene 
vozidlo+BALM - prazdne 
vozidlo+BALM - plne obsazene 
motorovy vuz M27 plne obsazeny + pripojena tiha vlakove zateze 400 kN 
motorovy vuz M27 plne obsazeny + pripojena tiha vlakove zateze 600 kN 
motorovy vuz M27 plne obsazeny + pripojena tiha vlakove zateze 800 kN 
motorovy vuz M27 plne obsazeny + pripojena tiha vlakove zateze 1000 kN 
motorovy vuz M27 plne obsazeny + pripojena tiha vlakove zateze 1200 kN. 
 
Samotná trakční charakteristika nebo Coreffův diagram neříkají nic dynamice jízdy. 
Možná rychlost na trakční charakteristice s nulovou rezervou tažné síly pro akceleraci 
může být dosažena teoreticky v nekonečném čase. Výstupem tohoto programu jsou 
časové závislosti zrychlení a rychlosti pro různá stoupání trati.  
 
Na obr.24 a 25 jsou výstupy ukázány opět pro střední opotřebení kola (průměr 725 
mm), převodové poměry reverzní převodovky 1,5 a 1,39 a stejnými ostatními daty 
jako v předchozím. Je zvolena varianta motorový vůz + 1 x BALM, plně obsazeno. 
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2.7 Výkonová charakteristika 
 

Vyjádření trakční charakteristiky ve výkonu. Jsou zpracovány varianty : 
 
vykon na obvodu kol hnacich naprav - samotne vozidlo - prazdne 
vykon na obvodu kol hnacich naprav - samotne vozidlo - plne obsazene 
vykon na haku vozidla - samotne vozidlo - prazdne 
vykon na haku vozidla - samotne vozidlo - plne obsazene 
vykon na haku vozidla - vozidlo+BALM - prazdne 
vykon na haku vozidla - vozidlo+BALM - plne obsazene 
 
Na obr.26 a 27 jsou výstupy ukázány opět pro střední opotřebení kola (průměr 725 
mm), převodové poměry reverzní převodovky 1,5 a 1,39 a stejnými ostatními daty 
jako v předchozím. Je zvolena varianta motorový vůz + 1 x BALM, plně obsazeno. 
 
Zde jsou dobře patrné rozsahy výkonu (zejména dolní) na jednotlivých rychlostních 
stupních – viz.kap.2.3, kde se uvažuje o otáčkovém rozsahu a převodovém poměru 
reverzační převodovky pro pilový diagram. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                40 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

 



                                                                                                                                                41 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 



                                                                                                                                                42 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

2.8 Momentová charakteristika na hnacích nápravách (součet) 
 

Momentové charakteristiky jsou pro hřídelové části odvozeny z trakční 
charakteristiky. Charakteristiky mohou být podkladem pro dimenzování kloubových 
hřídelů, hřídelů převodovek a ozubených převodů. Zde se jedná o součtový moment 
obou hnacích náprav. 
 
Lze volit vozidlo samotné prázdné nebo vozidlo samotné plně ložené. 
 
Na obr.28 až 31 jsou výstupy ukázány opět pro střední opotřebení kola (průměr 725 
mm), obr.28 a 29 pro převodový poměr reverzní převodovky 1,5 (prázdný a plně 
obsazený) a obr.30 a 31 pro převodový poměr 1,39 (prázdný a plně obsazený). 
Ostatní data jsou stejná jako v předchozím.  
 
Ukázka je pro úsporu provedena pro střední opotřebení kola. Pro dimenzování se 
musí určit maximální momenty na příslušné straně opotřebení. 
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2.9 Momentová charakteristika na vstupu do 1.náprav ové 
převodovky 

 

Na obr. 32 až 35 jsou ukázány výstupy ve shodném rozsahu jako v kap.2.8. 
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2.10 Momentová charakteristika na vstupu do reverza ční  
převodovky 

 

Na obr. 36 až 39 jsou ukázány výstupy ve shodném rozsahu jako v kap.2.8 nebo 2.9. 
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2.11 Momentová charakteristika na vstupu do hlavní 
převodovky 

 

Pro převodový stupeň vyšší než 1 v celém rozsahu a pro převodový stupeň 1 v době, 
kdy je hydrodynamický měnič překlenut se jedná o moment na výstupu motoru = 
moment na vstupu do převodovky jako celku = moment za hydrodynamickým 
měničem na vstupu do mechanické části hlavní převodovky. Pro stupeň 1 v době, kdy 
je hydrodynamický měnič funkční se jedná o moment mezi hydrodynamickým 
měničem a mechanickou částí převodovky. Tento moment může být vyšší než na 
výstupu z motoru. 
 
Na obr. 40 až 43 jsou ukázány výstupy ve shodném rozsahu jako v kap.2.8 až 2.10. 
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 2.12 Brzdící moment motoru a retardéru pot řebný pro udržení 
konstantní rychlosti p ři klesání 

 

Charakteristiky retardéru by měly být úvodem pro 
 

- stanovení potřebného chladícího výkonu chladiče kapaliny pro retardér (výkon), 
- dimenzování částí převodu z hlediska jízdy s retardérem (moment), 
- simulací jízdy po trati s retardérem (brzdová charakteristika retardéru) 

 

Problematika je zpracována pro : 
 

            samotne vozidlo - prazdne 
            samotne vozidlo - plne obsazene 
            vozidlo+BALM - souprava prazdna 
            vozidlo+BALM - souprava plne obsazena 
 

V tomto rozsahu je moment zobrazen pro stejná data jako v předchozím pro 
převodový poměr reverzační převodovky 1,5 na obr.44 až 47 a pro převodový poměr 
1,39 na obr.48 až 51. Moment je v závislosti na požadované konstantní rychlosti, 
zařazeném řadícím stupni a sklonu trati od 0 do 25 prom. 
 
Stejně jako dříve, i zde je třeba hledat extrémní hodnoty na příslušné straně 
opotřebení (zde zobrazeno pro střední opotřebení kola – průměr 725 mm). 

 

Jedná se o sloučený účinek motorové brzdy a retardéru. 
 
Jedná se o požadavek na retardér, nikoliv zhodnocení účinku retardéru z jeho 
skutečných parametrů. 
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2.13 Brzdová charakteristika retardéru a motorové b rzdy 
 

Program řeší 
 

            BRZDICI SILA NA OBVODE HNACICH KOL - samotne vozidlo - prazdne 
            BRZDICI SILA NA OBVODE HNACICH KOL - samotne vozidlo - plne obsazene 
            BRZDICI SILA NA HAKU - samotne vozidlo - prazdne 
            BRZDICI SILA NA HAKU - samotne vozidlo - plne obsazene 
            BRZDICI SILA NA HAKU - vozidlo + BALM - prazdne 
            BRZDICI SILA NA HAKU - vozidlo + BALM - plne obsazene 
 

Zpracování pro převodový poměr reverzační převodovky 1,5 a stejná ostatní data 
jako v předchozích příkladech je ukázáno na obr.52 až 57. 
 
Jedná se o sloučený účinek motorové brzdy a retardéru. 
 
Jedná se o požadavek na retardér a motorovou brzdu pro udržení konstantní rychlosti 
při jízdě ze svahu, nikoliv o zhodnocení možností instalovaného retardéru. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                72 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

 



                                                                                                                                                73 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

 



                                                                                                                                                74 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

 



                                                                                                                                                75 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

 



                                                                                                                                                76 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

 



                                                                                                                                                77 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 



                                                                                                                                                78 
 

                                                                                                                               Zpráva č. Z19-088-10 
 

 

2.14 Potřebný brzdící výkon retardéru a motorové brzdy pro 
udržení konstantní rychlosti p ři jízdě ze svahu 

 

Tento výstup má význam pro dimenzování chladícího výkonu chladiče převodovky a 
retardéru. Přesnější určení předpokládá alespoň přibližné oddělení brzdícího účinku 
motoru a retardéru. Pravděpodobně nemá smysl uchladit celý teoretický výkon ale o 
velikosti chladiče rozhodnout podle podle simulace jízdy na skutečné trati (sklonové 
poměry, délky úseků, rychlosti, časy. 
 
Problematika je zpracována pro : 
 

            samotne vozidlo - prazdne 
            samotne vozidlo - plne obsazene 
            vozidlo+BALM - souprava prazdna 
            vozidlo+BALM - souprava plne obsazena 
 

Pro převodový poměr reverzační převodovky 1,5 a shodná ostatní data jako 
v předchozích příkladech jsou výstupy ukázány na obr.58 až 61. 
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3. Shrnutí  p ředběžných p ředstav k datu 10/2010 
 

Dosavadní zám ěry na řešení pohonu na rekonstruovaném motorovém voze M 
27 byly založeny na následujícím : 
 

- Použití stávajících podvozků. 
 

- Použití stávajících nápravových převodovek buď z původního motorového vozu pro 
rozchod 1000 mm nebo pro rozchod 750 mm (2 varianty převodového poměru). 
 

- Motor TEDOM TD 242 RH TA 25 REV (stejný motor je ve vozech REGIO NOVA) 
 

- Hydromechanický přenos výkonu 
 

- Hlavní převodovka typu ZF-ECOMAT RAIL, 5-rychlostní nebo 4-rychlostní 
s hydrodynamickým měničem momentu činným pouze při rozjezdu na 1.rychlostní 
stupeň a přemostěným při určité rychlosti ještě během zařazení 1.rychlostního 
stupně. Dále jako mechanická převodovka s řazením. Převodovka by obsahovala 
retardér. Vlastní převodovka není reverzační. 
 

- Na převodovku by byla přírubově připojena reverzační převodovka WSG (firmy ZF), 
s převodovým poměrem volitelným z určité řady. Tím by se možná podařilo 
optimalizovat celkový převodový poměr a mohla by být vypuštěna původní vložená 
převodovka R1-A20DP s převodovým poměrem 1,33. (Původní hlavní převodovka 
16HRS 5302-704 byla vratná). 
 

- Reverzační převodovka by byla připojena na první nápravovou převodovku. 
 

- Spojení kloubovými hřídeli. 
 

- Zatím žádné představy o pružných spojkách v hřídelovém vedení (pokud není 
součástí hlavní převodovky ZF-ECOMAT. 
 

 
Od trak čních výpo čtů se v této fázi p ředpokládá : 
 

- Doporučení počtu mechanických řadících stupňů hlavní převodovky (4 nebo 5). 
 

- Doporučení optimálního přizpůsobení převodovky (převodové poměry jsou pevně 
stanovené výrobcem) motoru vzhledem k určené maximální provozní a maximální 
zkušební rychlosti.  
 

- Určení optimálního převodového poměru reverzační převodovky. 
 

- Posouzení použitelnosti zachovaných i nových částí pohonu při použití motoru 
TEDOM s jmenovitým výkonem o cca 100 kW vyšším, než měl motor původní RABA-
MAN. 
 

- Doporučení chladícího výkonu pro převodovku s retardérem. 
 

- Doporučení nastavení retardéru podle požadavku z výpočtů. 
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- Posouzení jízdních vlastností vozu samotného a s vlakovou zátěží (trakční 
charakteristiky, coreffovy diagramy). 
 

- Případná simulace jízdy podle popisu skutečné trati s ohledem na sklonové a 
směrové poměry, rychlost, jízdní časy, energii mařenou retardérem a nutnou uchladit 
v chladiči převodovky atd. 

 
 

Předpokládá se automatické řazení jízdních stupňů podle rychlosti jízdy, otáček a 
výkonu motoru. Předpokládá se, že renomovaný výrobce převodovky provede 
optimální nastavení podmínek řazení a retardéru a případně doporučí chladící výkon 
pro převodovku. V případě, že tyto, předběžné výpočty a úvahy jsou správné, nemělo 
by se toto významně lišit.  

 
 
 
 
 

3.1 Upřesnění technických údaj ů 
 

Převodovka ZF-ECOMAT pro drážní účely se volí z řady 
 
Řada Počet 

stupňů 
Max.otáčky 
na vstupu 
(ot/min) 

Max.moment 
na vstupu 
(Nm) 

Převodový poměr Hmotnost 
(kg) 

1 2 3 4 5 

HP500 4 
5 

2800 1100 2,81 1,84 1,36 1,0 0,8 300 

HP590 4 
5 

2800 1250 2,81 1,84 1,36 1,0 0,8 305 

HP600 4 
5 

2650 1600 2,81 1,84 1,36 1,0 0,8 320 

 
(Hmotnost je s retardérem a chladičem oleje, bez oleje) 
 
Podle výpočtu v kap.2.11 – obr.40 až 43 by se volila řada HP 600. 
 
V podkladu /3/ (viz dále) je uvedena jiná tabulka řad : 
 
Řada Počet 

stupňů 
Max.otáčky 
na vstupu 
(ot/min) 

Max.moment 
na vstupu 
(Nm) 

Převodový poměr Hmotnost 
(kg) 

1 2 3 4 5 

HP5xx 4 
5 

2800 1100 2,81 1,84 1,36 1,0 0,8 300 

HP6xx 4 
5 

2650 1600 2,81 1,84 1,36 1,0 0,8 320 

HP9xx 4 
5 

2650 1800 2,81 1,84 1,36 1,0 0,8 350 

 
Podle výpočtů by moment na vstupu byl na mezi 1600 Nm. V tom p řípadě pro 
vyšší bezpe čnost zvážit užití řady HP9xx  
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Převodovka je tvořena hydrodynamickým měničem (Föttinger) s přemosťovací 
spojkou, hydrodynamickým retardérem a planetovou vícestupňovou 
převodovkou. Stupně jsou řazeny automaticky bez přerušení síly. Řízení je 
elektronické a elektrohydraulické. Retardér je mezi měničem a planetovou 
převodovkou, takže brzdící síly jsou závislé na zařazeném stupni. Plný brzdící 
účinek je tedy i při malé rychlosti. Brzdící moment může být regulován plynule 
nebo ve stupních.  
 
Maximální přípustný moment retardéru včetně motorové brzdy je 1300+50 Nm u 
řad HP 500 a HP 590  a  1500+50 Nm u řady HP 600. Základní nastavení 
z továrny předpokládá brzdící moment motoru 150 Nm. Retardér lze nastavit tak, 
aby mezní hodnota momentu nebyla překročena. 
 
Na vstupu do převodovky je počítáno s možností pružné spojky v přírubovém 
spoji skříní motor-převodovka. Podklady poskytují data pro výpočty torzního 
kmitání pohonu. 
 
Pro podrobnější informaci jsou k dispozici firemní podklady poskytnuté od 
JHMD,a.s. :  
 
 
/1/ ZF-ECOMAT, ZF-Automatgetriebe HP 500, HP 590, HP 600 für 
Schienenfahrzeuge, označení  5090 758 001 
 
 
/2/ Technisches Handbuch für Einbau, Funktion und Inbetriebnahme, označení 
5090 765 001 
 
 
/3/ Techisches Handbuch ZF-ECOMAT rail, označení  5092 765 001 
 
Pro reverzní převodovku (WSG) je k dispozici pouze rozměrový výkres sestavy 
ECOMAT + WSG, č.výkresu P13826-10-INS001. Nabídka převodových poměrů 
v daném čase není známá (na výkrese uvedena pouze jediná hodnota i=0,91). 
 
 
 

3.2 Dosavadní využití programového systému 
 

V 10/2010 bylo v rámci předběžné volby převodovek spolupracováno 
s JHMD,a.s.. Použití systému bylo interaktivní za přítomnosti pana M.Svobody. 
V dané fázi se osvědčil zejména program na pilový diagram. Kromě příkladů 
uvedených v této zprávě se zkoušely varianty 4-rychlostní převodovky ZF-
ECOMAT, varianty s nižšími rychlostmi (50/55 km/h, 55/65 km/h) a varianty 
s využitím nejvyššího stupně pouze pro rychlost nad maximální provozní 
(zkušební). Přehled prověřovaných variant je v následující tabulce (výpočty lze 
kdykoliv zopakovat).  
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Číslo 
pokusu 

Počet 
stupňů 

Max. 
provozní 
rychlost 

Max. 
zkušební 
rychlost 

Stav kola Převod rev. 
převodovky 

Použití 
nejvyššího 
stupně 

1 4 60 70 Nové 0,91 Jen nad 60 
2 4 60 70 Max.opotř. 0,91 Jen nad 60 
3 5 60 70 Nové  1,21 Jen nad 60 
4 5 60 70 Max.opotř. 1,21 Jen nad 60 
5 5 55 65 Nové 1,593 Provoz i 

nad 55 
6 5 55 65 Max. opotř. 1,593 Provoz i 

nad 55 
7 5 60 70 Nové  1,5 Provoz i 

nad 60 
8 5 60 70 Max.opotř. 1,5 Provoz i 

nad 60 
9 5 50 55 Nové  1,446 Jen nad 50 
10 5 50 55 Max.opotř. 1,446 Jen nad 50 
11 5 70 80 Nové  1,291 Provoz i 

nad 70 
12 5 70 80 Max.opotř. 1,291 Provoz i 

nad 70 
 

                   
Pokusy byly mimo jiné směrovány na možnost využití uvedeného převodového 
poměru reverzační převodovky 0,91 bez další vložené převodovky nebo 
s vloženou převodovkou s oběma variantami převodového poměru (použití 
stávajících vložených převodovek je prostorově i hmotnostně nevýhodné, snižuje 
účinnost pohonu, zvyšuje hlučnost atd. – pouze teoretické nouzové řešení). 
 
Dále se zkouší možnosti užití převodovky WSG s převodovým poměrem 0,91 
bez vložení další redukční převodovky : 
 
 
Číslo  
obrázku 

Počet 
stupňů 

Max. 
provozní 
rychlost 

Max. 
zkušební 
rychlost 

Stav kola Převod rev. 
převodovky 

Použití 
nejvyššího 
stupně 

62 5 60 70 Nové  0,91 Provoz i 
nad 60 

63 5 60 70 Max.opotř. 0,91 Provoz i 
nad 60 

64 5 60 70 Nové  0,91 Jen nad 60 
65 5 60 70 Max.opotř. 0,91 Jen nad 60 
67 4 60 70 Nové  0,91 Provoz i 

nad 60 
68 4 60 70 Max.opotř. 0,91 Provoz i 

nad 60 
69 4 60 70 Nové  0,91 Jen nad 60 
70 4 60 70 Max.opotř. 0,91 Jen nad 60 
71 4 55 65 Nové  0,91 Jen nad 55 
72 4 55 65 Max.opotř. 0,91 Jen nad 55 
 
Na obr.66 je trakční charakteristika k případu na obr.64,65 pro střední opotřebení 
kola – srovnat s obr.15. 
 
Na obr.73 je trakční charakteristika k případu na obr.71,72 pro střední opotřebení 
kola – srovnat s obr.15. 
 
Pokusy jsou řazeny ve smyslu hledání možnosti zvýšení využití výkonu motoru. 
V případě na obr.69,70 již s opotřebením kola dochází k přetáčení motoru. Proto 
je učiněn pokus se snížením rychlostí na obr.71,72. Jedinou cestou je zde 
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snižování počtu řadících stupňů, resp. řadících stupňů využitých pro provoz do 
maximální provozní rychlosti. Tím se sice zvýší využití výkonu motoru ale zhorší 
se využití převodovky a zřejmě kvalita jízdy (viz.trakční charakteristiky). Nejistá je 
oblast rozjezdu při stupni 1 po přemostění měniče momentu. Použití WSG 
převodovky s převodovým poměrem 0,91 při zachování ostatních dat v některé 
z uvedených nouzových variant by zřejmě bylo ke škodě rekonstrukce vozidla.  
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4. Závěr 
 

Ve zprávě je popsán programový systém pro výpočty trakční mechaniky vytvořený 
v souvislosti s projektem pohonu pro rekonstruovaný motorový vůz M 27. Jsou 
doloženy aplikace programů provedené v rámci dosavadního hledání optimálního 
řešení a vhodných komponentů. 
 
Programový systém není uzavřený a dokončený. Pokračovat má smysl, pokud se 
obnoví aktivita ve věci rekonstrukce motorového vozu M 27 a pokud bude koncepci 
pohonu dán určitější směr. Pak vzniknou i nové konkrétnější požadavky na výpočty a 
programy bude nutné doplnit a upravit.  
 
Dosavadní koncepce vycházela ze zachování podvozků a nápravových převodovek. 
Klíčovým místem stávající nejistoty řešení je reverzační převodovka. Optimální by 
ovšem byl reverzní převod přímo v 1.nápravové převodovce a to přímo 
s požadovaným optimálním převodovým poměrem. Při ponechání původních 
nápravových převodovek to není možné. Již teď jsou ale signály, že užití podvozků 
z důvodu vyšší hmotnosti rekonstruovaného vozu nebude možné. V to  případě lze 
očekávat zásadní změny v koncepci pohonu i jiné komponenty a tedy práce na 
početní optimalizaci znova zcela od počátku. 
 
Dosavadní konkrétní výpočty uvedené graficky v této zprávě jsou snahou o nalezení 
optimálního řešení ale nelze je brát jako konečné i kdyby stávající koncepce byla 
definitivní. Jedním z důvodů je např. zatím neznámá cílová hmotnost vozu.   

 
 

 


