
PŘEVODOVKY



Převodovka 
je realizace mechanického převodu, 

tj. technické zařízení, které mění vstupní 
rotační pohyb na rotační pohyb s obecně 

jinou úhlovou rychlostí (otáčkami)          
a točivým momentem. 

Obvyklé typy převodovek umožňují nastavit 
jeden z několika různých převodových 

stupňů.



Důvod použití

momentová charakteristika spalovacího 
motoru neodpovídá trakčním 

požadavkům automobilu. 

(Motor má úzký rozsah použitelných 
otáček, výkon až ve vysokých otáčkách a 

jeho točivý moment se mění v malém 
rozsahu.)



Teoretická ideální charakteristika motoru – hyperbola

Zvýšení odporů (do kopce) motor sníží otáčky - vyvine větší sílu (Mk)

Pokles odporů (na rovině) - motor se roztáčí do vyšších otáček

Největší silou motor zabere při rozjezdu - záběrový moment z klidu

Tuto charakteristiku má sériový (trakční) elektromotor – lokomotivy, 
tramvaje – nepotřebuje převodovku

Charakteristika elektromotoru 
lokomotivy

otáčky

Mk



Spalovací motor 
automobilu má 
naprosto rozdílnou 
charakteristiku



Proto se pro pokrytí ideální 
hyperboly motor doplní 
převodovkou s několika 
převodovými stupni, která 
snížením otáček vhodně násobí 
Mk motoru při zvýšení odporů

Rychlost jízdy ᑁᑁᑁᑁ

Jízdní odpory na rovině
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Graficky celkové převody zobrazuje 
Pilový diagram

Rychlost vozidla na jednotlivé rychlostní 
stupně v závislosti na otáčkách motoru



PŘEVODOVKA MUSÍ UMOŽNIT: 
3 nejdůležitější funkce -
• Změnu Mk mezi motorem a rozvodovkou hnací nápravy
( např. změnou převodového stupně )

• Dlouhodobé přerušení přenosu Mk - NEUTRÁL
• Změnu smyslu otáček výstupu - REVERZACE (zpětný chod)

Doplňkové funkce -
• Připojit pohon pomocných zařízení (hydr.čerpadlo, vývodový hřídel)
• Při jízdě ze svahu brždění motorem při zařazeném vhodném přev. stupni.
• Zvýšení dynamiky jízdy zařazením nižšího převodového stupně   
(podřazením se dosáhne vyšší výkon i akcelerace)
• Snížení spotřeby paliva zařazením přev. stupně s malým celkovým 
převodem - Rychloběh



Požadavky na převodovky

1. Změny přev.( rychlostních) stupňů (řazení) bez rázů,     
s co nejkratším přerušením přenosu hnacího momentu

2. Zajistit řadící ústrojí :

- proti současnému zařazení dvou rychlostních stupňů

- proti samovolnému zařazení a vyřazení rychl. stupně 

- proti náhodnému zařazení zpětného chodu (za jízdy 
vpřed – při chybě řidiče)

3. Dobrá mechanická účinnost, malá hlučnost, výrobní 
jednoduchost a cena, provozní spolehlivost, snadná 
údržba a opravy, dostatečná životnost 



Rozdělení převodovek

Podle druhu převodů:
1. Mechanické- s ozubenými koly - s pevnými osami

( dvou a tříhřídelové)
- s pohyblivými osami
( planetové)

- třecí
- řemenové

2. Hydraulické - hydrostatické
- hydrodynamické

3. Elektrické



……….











Rozdělení převodovek

Podle uspořádání:

1. Jednoskupinové ( jednoduché základní)

2. Víceskupinové( 2- nebo 3 skupinové, kombinované)

3. Dvoutoké( DSG, PDK, Powershift)













Rozdělení převodovek

Podle ovládání:

1. Manuální –převod vybere a zařazení provede řidič
manuálně – rukou nebo nohou –mají spojkový pedál

2. a) Poloautomatické (sekvenční) – převod zvolí řidič 
(předvolí) zařazení provede vhodný mechanismus 
(může mít i plně automatizovaný režim)

b) Robotizované –konstrukčně manuální převodovky 
s elektronicky řízeným ovládáním, řidič může pouze 
korigovat průběh řazení – I-Shift

3. Automatické –řazení plně v automatickém režimu, 
řidič může pouze omezovat volby a nastavení 









Rozdělení převodovek

Podle změny převodového poměru:

1. Stupňové 

( s určitým počtem předem daných převodových stupňů 
- poměrů)

2.  Plynulé- Variátory

( s nekonečným počtem převodových poměrů)

3. Kombinované

např. 2 rozsahové stupně vpřed a 1 vzad + variátor

( pracovní stroje, traktory – Fendt Vario)



Způsoby zařazení převodu u převodovek 
s ozubenými koly

1. Přesouváním ozub.kol po drážkovaném hřídeli

nejstarší řešení, pouze pro kola s přímými zuby

2.  Zubovou spojkou 
nejpoužívanější řešení pro kola se šikmými zuby 
(přenáší větší sílu, menší hlučnost) ve stálém záběru
bez synchronizace – se synchronizací

1. a 2. – zařadí prostřednictvím řadící vidličky 

3. Třecí spojkou ( obv. lamelovou)

planetové převody automatických převodovek

























Synchronizační spojky ( kroužky) patří k 
nejzatíženějším součástkám – životnost !

Proto jsou v robotizovanýchpřevodovkách nahrazeny 
snímači otáček kol a hřídelí –řídící jednotka dá povel 
k přeřazení, když se otáčky rovnají ( meziplyn, brzda 
předlohy, vzduchem ovládaná spojka) – nemá 
spojkový pedál ani synchrony

Převodovky s vysokou životností umožňující úsporu 
paliva –ŘJ řadí lépe než každý řidič

Vývoj - Volvo I-Shift
dnes většina prodaných kamionů má podobnou konstrukci





Řadící vidličky





Mechanické manuální převodovky s 
ozubenými koly

1. Tříhřídelová převodovka
typická pro klasickou koncepci pohonu 
( motor vpředu – pohon zadní nápravy)

+ vstupní a výstupní hřídel v jedné ose
- větší počet kol v záběru- kromě přímého záběru,       

větší rozměry (vs. 2 hřídelové)

a) Vstupní hřídel – od spojky a motoru
b) Výstupní hřídel – k rozvodovce a kolům
c) Předlohový hřídel – ve stálém záběru se vstupním





2. Dvouhřídelová převodovka
typická pro přední pohon s motorem napříč 

+ pouze 1 pár kol v záběru – menší ztráty
- nesouosá konstrukce, nemá přímý záběr

a) Vstupní hřídel – od spojky a motoru
b) Výstupní hřídel – k rozvodovce a kolům

Předlohový hřídel nemá







Automatické převodovky s ozubenými koly

Používají planetová soukolí
- Jednoduchá
- Složená ( Ravigneaux, Simpson)

Zařazení jednotlivých stupňů provede soustava lamelových 
spojek a brzd – některý člen je třeba zabrzdit a jiný 
spojit s příslušnou hřídelí

Na vstupu je hydrodynamický měnič, který nahrazuje 
rozjezdovou spojku, ale zhoršuje účinnost, proto se po 
rozjezdu přemostí blokovací spojkou



Jednoduché planetové soukolí





Dvojitý planetový převodSimpson





Automatické převodovky s ozubenými koly

Regulační mechanismus porovnává otáčky výstupního 
hřídele (rychlost) s otáčkami motoru ( podtlak v sání).

Řidič ovlivní řazení voličem jízdy:
P – parking – zablokování výstupu zubovou západkou 

(nepoužívat za jízdy)
R – reverzní – zpětný chod 
N – neutrál
D – drive – jízda „Dopředu“ v plně automatickém režimu
3, 2, 1 – omezení max. stupně, který může převodovka 

zařadit, např. při jízdě s přívěsem nebo brždění motorem 
z kopce, není uveden nejvyšší stupeň





Spínač „kick-down“ – při max. stlačení pedálu 
akcelerátoru (plný plyn) nečeká na změnu tlaku v sání 
a okamžitě podřazuje – předjíždění

Moderní převodovky řízené elektronicky – místo 
podtlaku snímač otáček – použitelné i pro vznětové 
motory.

Kick-down nesnímá jen polohu, ale i rychlost 
sešlápnutí.

Řidič může částečně ovlivňovat řazení elektronickým 
povelem – poloautomatický, sekvenční režim







Řadící lamelová spojka ovládaná tlakem oleje



U starších 
převodovek se 
používaly 
vedle spojek i 
pásové brzdy



Hydrodynamický měnič 
má 3 lopatková kola:

-Čerpadlové

-Turbínové

-Reakční

Reakční kolo zvyšuje při 
rozjezdu záběrový 
moment motoru.

Po vyrovnání otáček se 
měnič vyřadí třecí 
spojkou na obvodu –
snížení ztrát energie v 
kapalině





Dvouspojkové převodovky s ozubenými koly

Označují se jako dvoutoké – Mk přes dvě různé cesty
Patent Adolphe Kegresse (Fr.) – 1939

Vývoj v 80-tých letech pro závody (Porsche, Audi)
Postupně: Borg-Warner – v licenci VW, Getrag, Ricardo a 

Oerlikon

Dnes používá řada značek:
DSG (VW), S-tronic (Audi), PDK (Porsche), Oerlikon 

Graziano - Aston,Lambo, Ricardo – Bugatti, Poweshift
(Getrag) – Ford, Volvo, BMW - DKG 







Princip dvouspojkové převodovky

Převodovka obsahuje 2 nezávislé sady ozub.kol, každá je k 
motoru připojena svou spojkou (odtud název), jen výstup 
mají společný.

1.sada: liché stupně ( 1, 3, 5, popř.7)
2.sada: sudé a zpátečka ( 2, 4, 6, R )

Vždy je aktivní jen jedna část – ve druhé se připraví 
následující rychl.stupeň – vyšší nebo nižší podle jízdy

Místo klasického: vyřadit, srovnat otáčky, zařadit - cca 1-3 s
Proběhne: rozepnout 1.spojku - sepnout 2.spojku - cca 0,1 s







Vlastnosti dvouspojkové převodovky

Z principu práce ( změny převodu) 2 velké výhody:
- vysoká rychlost přeřazení ( sportovní vozy)
- možnost řazení „pod zatížením“ – pracovní stroje, NA

Převodovka je z principu automatická 
( nemá spojkový pedál, ani dva ☺ )
umožňuje „řazení pádly“ – reaguje na volbu řidiče

Starší provedení – mokré lamelové spojky – ztráty odporem 
oleje ( spotřeba)

Nové modely – suché kotoučové spojky
Pokud mají rozdílný průměr – ta větší je na 1° ( + 3, 5)





Variátory
Převodovky s plynule proměnným převodovým poměrem

Dnes používané 2 základní konstrukce:
- Řemenový variátor - 2 kuželové řemenice, změnou 

šířky se mění průměr záběru řemene, pro malé výkony z 
pryže (skútry), pro větší složeného z tenkých ocelových 
pásků, 1958-DAF Variomatic, Ford, Fiat, Audi, Honda,
Subaru – CTX, Selecta, CVT, Multitronic, Lineartronic

- Planetová převodovka s hydrostatickým členem–
Fend Vario, hydr. obvod otáčí korunovým kolem po 
nebo proti směru otáčení – tím se plynule mění výstupní 
otáčky + 2° vpřed ( 0-8 km/h a 8-40 km/h) a 1°vzad






















