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Základní pojmy u planetových ozubených převodů
Planetové převodovky se skládají z jednoho, ale většinou několika
planetových soukolí ovládaných spojkami a brzdami.
Planetové převody jsou převody ozubenými koly, které se skládají z
centrálního kola, unášeče, satelitů a korunového kola (korunové kolocentrálního kola, unášeče, satelitů a korunového kola (korunové kolo
nemusí být vždy součástí planetového převodu). Jejich název je odvozen
z názvosloví astronomického. Stejně jako obíhají planety kolem slunce,
obíhají satelity kolem centrálního kola.
Všechny druhy planetových soukolí s čelními koly lze obdobně uspořádat
s kuželovými koly.
Výhody planetových převodů:

� Velký převodový poměr a malé rozměry.
� Ozubená kola mají malé moduly.
� Hnací i hnaný hřídel jsou souosé.� Hnací i hnaný hřídel jsou souosé.
� Odlehčení ložisek při použití převodů s větším počtem satelitů.
� Tuhá konstrukce.
� Tichý chod.
� Velká životnost.
� Dobrá účinnost (nad 0,97).
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Základní pojmy u planetových ozubených převodů
Nevýhody planetových převodů:

� Je nutná přesnější výroba i montáž.
� Unášeče nemohou mít vysoké otáčky (dynamické účinky

odstředivých sil).odstředivých sil).
� Nutnost dobrého mazání.
� Při malém převodu planetová převodovka potřebuje více kol než

převodovka předlohová.

Planetové převody se využívají u obráběcích a textilních strojů,
automobilů, traktorů i leteckých motorů. Velice častým využitím
planetového převodu s kuželovými koly je souměrný kuželový diferenciál.

Pro planetové převody s korunovým kolem platí následující rovnice:Pro planetové převody s korunovým kolem platí následující rovnice:
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n1 otáčky centrálního kola
n2 otáčky korunového kola
nU otáčky unášeče satelitů
z1 počet zubů centrálního kola
z2 počet zubů korunového kola



Jednoduché planetové soukolí s korunovým kolem
Z předchozí rovnice je zřejmé, že se jedná o ústrojí se dvěma stupni
volnosti. Aby se z něho stal mechanizmus použitelný jako převod
(s jedním stupněm volnosti), je nutné uvést do závislosti dva členy
z trojice centrální kolo, korunové kolo a unášeč nebo některý člen zastavit.z trojice centrální kolo, korunové kolo a unášeč nebo některý člen zastavit.
Satelity nemají vliv na převod, ale s větším počtem satelitů jsou odlehčena
ložiska základních členů.

1 centrální kolo
2 korunové kolo
s satelity
u unášeč satelitů
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Schéma jednoduchého planetového soukolí s korunovým kolem



Jednoduché planetové soukolí s korunovým kolem
Zabrzděním centrálního kola (n1 = 0) dostaneme vztah:

Zabrzděním korunového kola (n2 = 0) lze určit otáčky centrálního kola ze
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Zabrzděním korunového kola (n2 = 0) lze určit otáčky centrálního kola ze
vztahu:

Počet použitelných satelitů u planetových převodů je v rozmezí 2 až 5.
Nejčastěji se používají tři satelity. Pro rovnoměrné rozložení satelitů musí
platit rovnice:
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Planetové převody nemusí mít uspořádání s korunovým kolem.
Uspořádání bez korunového kola dovoluje velký rozsah převodů, má však
větší počet kol, než planetový převod s korunovým kolem.



Jednoduché planetové soukolí bez korunového kola
Je-li pohon spojen s kolem 1 (u planetového soukolí bez korunového kola
s uspořádáním dle následujícího schéma), jedná se o redukci převodu a
vztah pro převodový poměr je:
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1,2 centrální kola
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u unášeč satelitů
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u unášeč satelitů

Schéma jednoduchého planetového soukolí bez korunového kola



Jednoduché planetové soukolí bez korunového kola
Je-li pohon spojen s kolem 2 (u planetového soukolí bez korunového kola)
je vztah pro převodový poměr:
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Podmínkou, aby převod při rovnoměrném rozdělení satelitů byl
smontovatelný, je platnost následující rovnice:

y počet satelitů
z1 počet zubů centrálního kola 1
z2 počet zubů centrálního kola 2
zS1 počet zubů satelitu 1
z počet zubů satelitu 2
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zS2 počet zubů satelitu 2

Další nutnou podmínkou pro smontovatelnost je, aby zuby kol zS1 a zS2

byly vůči sobě u všech dvousatelitů ve stejné poloze.



Planetové převody s kuželovými koly
Pro planetové převody s kuželovými koly platí stejné kinematické i statické
vztahy jako pro planetová soukolí s čelními koly. Nejčastěji jsou planetové
převody s kuželovými koly použity u automobilového diferenciálu. Jeho
schéma je na následujícím obrázku.schéma je na následujícím obrázku.

1 hnací pastorek
2 talířové kolo
3 centrální planetová kola
4 satelity
5 unášeč satelitů (klec)

8 PLANETOVÉ  PŘEVODY

Schéma automobilového diferenciálu



Příklad automobilového diferenciálu

Kolo 
výstupního 
hřídele

Vstupní hřídel

Talířové kolo

Satelity

hřídele
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Automobilový diferenciál [5].

Hnací pastorek

Unášeč (klec)



Kontrolní otázky
� Nakreslete schéma jednoduchého planetového převodu s čelními

koly a vysvětlete jeho princip činnosti.
� Nakreslete a popište schéma automobilového diferenciálu s

kuželovými koly.kuželovými koly.
� Na následujícím obrázku popište jednotlivé části automobilového

diferenciálu.
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Automobilový diferenciál [6]
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