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Kontrola tvaru zubu – evolventy 

Je to kontrola boční křivky zubu, zjišťuje se odchylka od teoretické evolventy. Může se provádět:  

• Elektronickým evolventoměrem. 

• Dotyk přístroje přejede po boku zubu a nasnímá jeho tvar do počítače. Počítač vyhodnotí 

odchylku od vypočítané přesné evolventy. Používá se z těchto metod nejčastěji. 

• Profilprojektorem. 

• Tvar zubu se promítne zvětšeně na matnici profilprojektoru, kde se porovnává s nakreslenou 

přesnou evolventou. 

• Mechanickým evolventoměrem. 

• U tohoto přístroje se přesná evolventa vytváří mechanicky odvalováním kotouče o průměru 

základní kružnice po pravítku. Kulový dotyk pak snímá skutečnou boční křivku zubu a na papír 

zapisuje odchylku od evolventy. 
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Vznik evolventy 

Evolventa vzniká odvalováním přímky po kružnici. Přímka se nazývá záběrová přímka a má v naprosté 

většině případů úhel 20 stupňů. Kružnice se nazývá základní kružnice. Na následujícím obrázku je 

znázorněna konstrukce evolventy. 
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Kontrola házení ozubení 

Kontrola se provádí číselníkovým úchylkoměrem s kulovým dotykem. Kolo je upnuté mezi hroty, 

úchylkoměr se vkládá do zubových mezer. Toto měření se občas používá u kol vyrobených dělícím 

způsobem.  
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Kontrola sklonu boku zubu β  

U ozubených kol se šikmými zuby se sklon boku zubu kontroluje opticky na speciálním úhloměru. 
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