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Požadavky na ozubená kola 

 Rovnoměrný přenos otáček, 

požadavek stálosti převodového 

poměru. 

 

 Minimalizace ztrát. 

 

 Volba profilu boku zubu. 



Materiály ozubených kol 

 Šedá a tvárná litina 

-  pro menší neproměnná namáhání a malé 

obvodové rychlosti 

- Zuby mají malou pevnost v ohybu a špatně 

snášejí rázy 

- Dobrá odolnost proti vzniku pittingu a proti 

zadírání 

- Nízká hlučnost 

- Litinová kola se běžně kombinují s ocelovými 

pastorky. 



Materiály ozubených kol 

 Ocel 

- Nejčastěji užívaný materiál. 

- Pro méně namáhaná kola se používají oceli třídy 11 

- Kola z oceli třídy 11 se párují s pastorky z ocelí třídy 
12 nebo 13. 

- Pro vyšší kroutící momenty se používají zušlechtěné 
oceli (12 060, 15 240) a oceli pro povrchové kalení 
(11 600, 12 050). 

- Kola namáhaná otěrem se vyrábějí z cementační 
oceli (12 020). 

- Kola, jejichž zuby nelze brousit se vyrábějí z 
nitridační oceli (14 340). 



Materiály ozubených kol 

 Plastické hmoty 

- Vhodné spíše pro kinematické převody. 

- Nízká únosnost v ohybu i v dotyku. 

- Špatná tepelná vodivost. 

- Nízká hmotnost, dobrá odolnost vůči korozi 
a chemickým vlivům. 

- Necitlivost na nepřesnosti výroby. 

- Kolo z plastu se často kombinuje s kolem 
ocelovým nebo litinovým. 

- Jednodušší výroba. 

 



Materiály ozubených kol 

 Mosazi a bronzy 

- Pro ozubená kola kinematických převodů v 
jemné mechanice. 

- Vykazují větší deformace zubů a tím i lepší 
rozložení zatížení. 

- Často se kombinuje ocelový pastorek s 
bronzovým kolem 

 

 

 Slinuté kovy 

- Pro kinematické převody 

- Průměr kol je omezen na přibližně 80 mm. 



 
Ozubené převody – rozdělení podle polohy os 
 Rovnoběžné osy – 

vnější ozubení přímé 

Rovnoběžné osy – 

vnitřní ozubení přímé 

Různoběžné osy – 

vnější ozubení přímé 

Mimoběžné osy – 

vnější ozubení šikmé Mimoběžné osy – vnější 

ozubení šnekové 

Mimoběžné osy – vnější 

ozubení hypoidní 



Mechanické převody 

Ozubené převody – rozdělení podle typu 

ozubení 

 Čelní kolo, přímé 

zuby 

Čelní kolo, šikmé 

zuby 

Čelní kolo, 

šípovité zuby 

Čelní kolo, 

zakřivené zuby 

Kuželové kolo, 

přímé zuby 

Kuželové kolo, 

šikmé zuby 

Kuželové kolo, 

šípovité zuby 

Kuželové kolo, 

zakřivené zuby 



Mechanické převody 

Základní pojmy ozubení 

 ČSN 01 4608 – řada rozměrů modulů 

Průměr roztečné kružnice  d = z . m 

Průměr hlavové kružnice  da = d + 2ha 

Průměr patní kružnice df = d – 2hf 

Výška zubu  h = ha + hf 

Výška hlavy zubu  ha = m 

Výška paty zubu  hf = 1,25 m 

Šířka kola   b = Ψ . m (Ψ – součinitel poměrné šířky ozubení) 

 

Výpočet modulu 

ozubení 

m = d / z 



Základní pojmy ozubení 



Základní pojmy ozubení 



Průběh přenosu síly 



Pravidla pro zobrazování ozubení 

Zobrazování ozubení 

 



Pravidla pro zobrazování ozubení 

Zobrazování čelních soukolí v pohledu a v 

řezu 

  Roztečná plocha (roztečná kružnice) – čerchovanou tenkou čarou. 

 Hlavová plocha válcová, kuželová a globoidní – souvislou tlustou 

čarou. 

 Patní plocha – nezobrazuje se v pohledu, pouze v osovém řezu se 

kreslí silnou čarou. 



Pravidla pro zobrazování ozubení 

Zobrazování kuželových soukolí v pohledu 

a v řezu 

 



Pravidla pro zobrazování ozubení 

Ukázka kótování šnekového kola 

 



Pravidla pro zobrazování ozubení 

 

Výkres ozubení 

 



Pravidla pro zobrazování 

ozubení 

Tabulka údajů 

 



Výpočet čelního soukolí se 

šikmými zuby 

 



Výpočet kuželového soukolí  

s přímými zuby 



Základní pojmy geometrie 

 
 Vzdálenost os:délka přímé spojnice hřídelů dvou 

vzájemně zabírajících kol. 

 Profil zubu:tvoří boky a oblouk hlavové kružnice 

 Aktivní profil:(pracovní délka profilu) je část obrysu 
boků zubů, která přichází do záběru. 

 Zubová mezera:prostor mezi dvěma protilehlými boky 
dvou sousedních zubů. 

 Výška zubu:skládá se výšky hlavy a výšky paty zubu, 
rozmezí mezi hlavou a patou zubu je tvořena roztečnou 
kružnicí. 

 Tloušťka zubu a velikost mezery:jsou definovány 
obloukem na roztečné kružnici. 

 Rozteč:je součet tloušťky zubu a velikosti mezery na 
roztečné kružnici. 

 Modul:poměr průměru roztečné kružnice (v mm) a 
počtu zubů; základní míra všech ozubení. 



Základní pojmy geometrie 
 Roztečná kružnice:rozděluje zub a mezeru stejným dílem (u 

hřebene tato kružnice přechází v přímku), u běžného ozubení je 
totožná s kružnicí valivou, u korigovaného soukolí není totožná, 
její průměr se vypočítá jednoduše jako modul  x počet zubů. 

 Hlavová kružnice:kružnice opsaná hlavám zubů (vně u 
vnějšího ozubení, uvnitř u vnitřního ozubení). 

 Patní kružnice:omezuje paty zubových mezer 

 Pól:je bod ležící na spojnici středů kol, který dělí vzdálenost 
obou os v poměru převodového poměru. 

 Dráha záběru:je čára, po které se pohybuje dotykový bod 
zabírajících zubů, u evolventního ozubení je dráhou záběru 
přímka, která je tečnou k základní kružnici obou kol. 

 Úhel záběru:je úhel mezi normálou ke střednici a čárou záběru. 

 Hlavová vůle:(radiální) je rozdíl mezi výškou hlavy a patou 
zubu (podle způsobu výroby). 

 Boční vůle:je nejmenší vzdálenost nezabírajících boků zubů 
dvou kol v okamžiku záběru protilehlých boků a je měřena 
kolmo k bokům zubů (na druhé záběrové čáře). 

 


