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Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 
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Název vzdělávacího materiálu: Měření ozubených kol – kontrola záběru 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka 

Měření ozubených kol – kontrola záběru 

U ozubených kol je tvar zubů pro různé moduly, počty zubů, úhly a korekce stále jiný. Proto možnost 

měření pomocí kalibrů není s výjimkou hromadné výroby reálná. Namísto toho se kontroluje 

schopnost kola správně zabírat s protikolem nebo s přesným kontrolním kolem. Tohoto měření se 

používá zejména při měření kuželových kol, šroubových kol a šneků, protože se jinak měří obtížně. 

Kontrola dvoubokým odvalem 

Při tomto měření kola spolu zabírají bez boční vůle, jsou k sobě přitlačována pružinou. Dotýkají se 

tedy oba boky zubů. Při pomalém otáčení se vlivem nepřesnosti zubů mírně mění osová vzdálenost. 

Změnu osové vzdálenosti zapisuje pisátko na papír nebo snímá a vyhodnocuje elektronika. Pro 

měření se používají spoluzabírající kola nebo častěji měřené kolo a přesné kontrolní kolo. 
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Kontrola jednobokým odvalem 

Kola jsou ustavena ve správné osové vzdálenosti, tedy s boční vůlí. Pro měření se používá měřené 

kolo a přesné kontrolní kolo. Kola protáčím a sleduji změnu úhlu natočení v rámci jedné otáčky. 

Kontrola pásma dotyku zubu (na barvu) 

Kola jsou ustavena ve správné osové vzdálenosti, tedy s boční vůlí. Zuby jednoho kola se lehce natřou 

barvou. Kola se vzájemně protočí a zjišťuje se rovnoměrnost otisku barvy na zuby druhého kola. Toto 

měření se často používá pro kontrolu správné montáže kol v převodovce. 

Na následujících obrázcích je znázorněný správný otisk barvy na zubu a ukázky špatných otisků barvy 

s nejpravděpodobnější příčinou problému. 
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