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Čelní soukolí s přímými zuby 

Rozměry ozubení 

Úvodem si musíme říct, že pro rozměry zubů existuje základní charakteristická veličina, kterou 

nazýváme modul ozubení. Značí se písmenem m. Je to sice rozměr udávaný v mm, na konkrétním 

ozubeném kole bychom ho ale odměřovali jen s obtížemi. Odvíjejí se ale od něj ostatní rozměry 

ozubení. 
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Da průměr hlavové kružnice; 

D průměr roztečné kružnice; 

Db průměr základní kružnice – tedy průměr kružnice, po které se odvaluje přímka s bodem 

opisujícím evolventu; 

Df průměr patní kružnice; 

ca hlavová vůle; 

ha výška hlavy zubu; 

hf výška paty zubu; 

h výška zubu; 

s tloušťka zubu; 

su šířka zubové mezery; 

t rozteč ozubení. 

Určujícím rozměrem každého ozubeného kola je průměr jeho roztečné kružnice. Ta je menší než 

hlavová kružnice, ale větší než patní kružnice. Roztečné kružnice obou spoluzabírajících kol v soukolí 

se dotýkají. Znamená to, že kdybychom tato ozubená kola nahradili hladkými koly o velikosti jejich 

roztečných kružnic, vznikl by třecí převod se stejným převodovým poměrem. 

Průměr roztečné kružnice je součinem počtu jeho zubů a modulu ozubení: 

𝐷 = 𝑧 ∙  𝑚 

Výška hlavy zubu je přímo rovna modulu ozubení: 

ℎ𝑎 = 𝑚 

Pro výšku paty zubu platí: 

ℎ𝑓 = 1,25 ∙  𝑚 

Je tomu tak proto, že výška paty zubu je oproti výšce hlavy zubu větší o hlavovou vůli o velikosti: 

𝑐𝑎 = 0,25 ∙  𝑚 
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Výška celého zubu pak je: 

ℎ =  ℎ𝑎 +  ℎ𝑓 = 𝑚 + 1,25 ∙  𝑚 = 2,25 ∙  𝑚 

Pro průměr hlavové kružnice ozubeného kola platí: 

𝐷𝑎 = 𝐷 + 2ℎ𝑎 = 𝑧 ∙  𝑚 + 2𝑚 = 𝑚 ∙ (𝑧 + 2) 

Pro průměr patní kružnice ozubeného kola platí: 

𝐷𝑓 = 𝐷 − 2ℎ𝑓 = 𝑧 ∙  𝑚 − 2 ∙  1,25 ∙  𝑚 = 𝑚 ∙ (𝑧 − 2,5) 

Pro rozteč ozubení platí (na roztečné kružnici): 

𝑡 = 𝜋 ∙  𝑚 

O délku rozteče by se teoreticky měly podělit tloušťka zubu a šířka zubové mezery rovným dílem. 

Mělo by platit: 

𝑠 =  𝑠𝑢 =  
𝜋 ∙  𝑚

2
 

V praxi je ale zubová mezera o něco větší: 

𝑠𝑢  > 𝑠 

Pro určení osové vzdálenosti dvou spoluzabírajících kol platí vztah: 

𝐴 =  
𝐷1 +  𝐷2

2
=  

(𝑧1 +  𝑧2)  ∙  𝑚

2
 

kde D1 a D2 jsou průměry roztečných kružnic obou kol. 
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Šířka ozubeného kola se určí ze vztahu: 

𝑏 =  𝜓𝑚  ∙  𝑚 

Koeficient Ψm se volí v rozmezí 10 až 30. 

Průměr základní kružnice pro tvorbu evolventy vypočteme ze vzorce: 

𝐷𝑏 = 𝐷 ∙  cos 𝛼 

Kde α je úhel záběru zubu. U většiny ozubení je α = 20o, ojediněle se ale vyskytují i ozubení s α = 15o. 

Boční vůle 

 

Boční vůle je mezera, která vznikne mezi zadními boky zubů spoluzabírajících kol. Je nezbytná 

z důvodu nepřesnosti výroby kol (výrobních tolerancí), tepelné roztažnosti při provozu, mazání apod. 

Zuby se mohou dotýkat pouze čelně ve směru záběru. Vůle se značí cn. 

Boční vůli vyrobíme tím, že ozubení obou kol opracujeme o něco více (v rámci předepsané tolerance). 

Tloušťka zubů je tedy o málo menší, než tloušťka teoreticky vypočítaná. Protože jsou takto zmenšeny 

zuby obou kol v soukolí, vznikne požadovaná vůle cn. 

Čelní ozubená kola s vnitřním ozubením 
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U některých specifických použití (např. u planetových převodovek) se vyskytují kola s ozubením 

obráceným dovnitř. Nazývají se ozubené věnce. Jejich ozubení má výhodný tvar, paty zubů jsou 

široké, není tedy nutné je pevnostně počítat. Ozubení věnců lze vyrobit výhradně obrážením, může 

tedy mít pouze přímé zuby. 

Opakovací otázky a úkoly 

 Co je modul ozubení? 

 Jaké rozměry má čelní ozubené kolo s přímými zuby? 

 Uveď vzorce pro výpočet všech kružnic na ozubeném kole a všech rozměrů zubu. 

 Co je boční vůle? 
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