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Broušení 

a) Dělícím způsobem – s použitím děličky a tvarového

brusného kotouče.

b) Odvalovacím způsobem – evolventním brusným kotoučem,

který má tvar evolventního šneku.



Broušení dvěma kotouči



Broušení jedním kotouče



Protahování 

Stroj :

Svislá protahovačka s

hydraulickým pohonem.

Nástroj:

Protahovací trn, jehož

každý další zub je větší o

posuv na zub a má

negativní tvar zubové

mezery.



Zaběhávání  a ševingování

Zaběhávání 

• Dokončování,

zpřesňování

vyrobených ozubených

kol.

• Nástroj = přesnější

ozubené kolo, které

zabírá s obráběným

mezi něž se přivádí

jemný brusný prášek.

Ševingování

• Nástrojem je přesné

ozubené kolo s rýhami,

které tvoří břity a drážky

pro odvod jemných třísek

• Nástroj nebo obrobek

koná vratný posuvný

pohyb



Ševingování ozubených kol

• Zlepšuje jakost obrobeného 

povrchu.

• Používá se u nekalených kol, 

vyrobených odvalovacím 

způsobem nebo obrážením.

• Přídavek na ševingování je 

0,04 až 0,1 mm.



Lapování ozubených kol



Úkoly:

• Popište způsoby výroby ozubených kol na obrázcích.

• Popište způsoby broušení ozubených kol.

• Popište nástroj na protahování ozubených kol.
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