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Měření jednotlivých rozměrů ozubení 

Nejčastěji měříme tloušťku zubu. Toto měření provádíme při obrábění ozubených kol vždy, protože 

nám vlastně udává konec obrábění kola. 

Měření tloušťky zubu 

Tloušťka zubu je délka kruhového oblouku měřená na roztečné kružnici. U nekorigovaných kol je 

tloušťka zubu rovna šířce zubové mezery. Ve skutečnosti je tloušťka zubu menší o boční vůli. 

Nejčastěji měříme metodou přes zuby, protože je nejpřesnější. 

Měření rozměru přes zuby 

Je to nejčastější způsob měření tloušťky zubu. Měříme talířkovým mikrometrem vždy přes několik 

zubů. Rozměr přes zuby lze vypočítat nebo najít v tabulkách, stejně jako počet zubů, přes které se 

měří. 

Výhody tohoto měření: 

• jednoduché a přesné měření a měřidlo; 

• měříme od obrobených boků zubů, měření tedy nezávisí na přesnosti hlavového průměru kola; 

• lze měřit přímo na obráběcím stroji; 
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• k měření lze v sériové výrobě použít i kalibr. 

Nevýhody: 

• nelze měřit úzká kola s hodně šikmými zuby; 

• nelze měřit vnitřní ozubení. 

Měření talířkovým mikrometrem 

 

Měření kalibrem 

 



 
 

 3/4  

Výpočet (pro nekorigované kolo): 

Počet zubů, přes které se měří: 

5,0
180
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 od 0,2 zaokrouhlujeme nahoru 

α – úhel záběru, obvykle °= 20α  

z – počet zubů kola 

Rozměr přes zuby: 
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Hodnota M je hodnota teoretická bez boční vůle. Boční vůle je zahrnuta v záporných mezních 

úchylkách rozměru přes zuby.  

Na následujícím obrázku je talířový mikrometr. 
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Zadání pro praktické měření: 

Změřte tloušťku zubu metodou přes zuby. Měření proveďte pětkrát. 

Ozubené kolo: 

Modul Počet zubů Korekce Úhel beta 

    

Vypočtená hodnoty: 

Rozměr přes zuby 

 

Naměřené hodnoty: 

Číslo měření 1 2 3 4 5 

Rozměř přes 
zuby 
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