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Základní pojmy
Čelní ozubená soukolí se šikmými zuby slouží, stejně jako ozubená soukolí s
přímými zuby, pro přenos kroutícího momentu mezi rovnoběžnými hřídeli.
Plocha boku zubu je u těchto kol tvořena přímkovou evolventní šroubovou
plochou. Ve skutečnosti se tedy jedná o kola se šroubovitými zuby.plochou. Ve skutečnosti se tedy jedná o kola se šroubovitými zuby.
Dvě spoluzabírající kola musí mít opačný smysl stoupání šroubovice, ale
stejný úhel sklonu zubů.

Boční křivka zubu čelního kola se šikmými zuby.
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Čelní kolo se šikmými zuby se odvaluje na hřebenu se šikmými zuby s
rovinnými boky. Normálový řez tímto hřebenem je totožný s normalizovaným
základním profilem u přímých zubů. Proto se ozubená kola se šikmými zuby
mohou vyrábět stejnými nástroji jako čelní kola s přímými zuby. Břit nástroje
je nutné nastavit do normálové roviny.



Výhody a nevýhody čelního soukolí se šikmými zuby 

Výhody:
� Záběr je pozvolný a postupuje plynule po celé délce zubu.
� Čelní soukolí se šikmými zuby mají klidnější a tišší chod i při

vyšších rychlostech.
� Soukolí se šikmými zuby může přenášet větší výkony, má vyšší

hodnotu součinitele záběru (větší počet párů zubů v záběru) a tím
dochází k rozložení zatížení.

� Podřezání nastává při menším počtu zubů.
� Zatížení zubů je rovnoměrnější.
� Trvání záběru evolventy může být menší, proto lze použít i menší

počet zubů.

Nevýhody:
� U čelních kol se šikmými zuby vznikají axiální síly, které namáhají

ložiska. Axiální síly se zvyšují s rostoucím úhlem sklonu zubů.
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Geometrie bočních ploch zubu
Hlavní část boční plochy zubu tvoří evolventní šroubová plocha (mimo
přechodové části). Boční křivka zubu je tedy šroubovice, která má úhel
stoupání γ. Úhel stoupání šroubovice je doplněk úhlu sklonu zubu β.
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Závislost úhlu stoupání šroubovice a úhlu sklonu zubů.



Geometrie bočních ploch zubu
Pro úhel sklonu zubu platí tedy následující
vztah:
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s stoupání šroubovice
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Úhel sklonu zubů β se volí převážně v rozmezí 8°až

20°.
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Závislost stoupání šroubovice a úhlu sklonu zubů.



Rozměry a geometrie ozubení
Rozměry ozubení:

� Modul nástroje m = mn

� Úhel záběru nástroje α = αn = 20° m
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� Úhel záběru nástroje α = αn = 20°

� Roztečná vzdálenost os a
� Čelní modul mt

� Úhel záběru v čelním řezu αt

� Průměr roztečné kružnice D
� Průměr hlavové kružnice Da

� Průměr patní kružnice Df

� Normálná rozteč pn

� Čelní rozteč pt

� Průměr základní kružnice D
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cosDD α⋅=� Průměr základní kružnice Db

� Výška hlavy zubu ha

� Výška paty zubu hf

� Výška zubu h
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Geometrie hřebenu s šikmými zuby
U šikmého ozubení platí následující vztahy:

cosβpp tn ⋅= nt pp >

cosβmm tn ⋅= nt mm >

tn tgαcosβtgα ⋅= nt αα >
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Ozubený hřeben s šikmými zuby.



Porovnávací (virtuální) kolo, minimální počet zubů
Porovnávací kolo je pomyslné ozubené kolo s přímými zuby, které má
evolventní profil zubu téměř stejný jako je profil šikmého zubu v normálném
řezu.
Počet zubů porovnávacího kola je dán vztahem:

βcos

z
z

3v =Počet zubů porovnávacího kola je dán vztahem:

Při malém počtu zubů u kola se šikmými zuby, může stejně jako u čelního
kola s přímými zuby dojít k podřezání zubů. Minimální počet zubů
skutečného kola se šikmým ozubením lze určit pomocí minimálního počtu
zubů porovnávacího kola.
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nαsin

Minimální počet zubů závisí jak na úhlu sklonu zubu β, tak i na úhlu záběru
αn. Pro nejčastěji používaný úhel záběru αn = 20° je minimální počet zubů.

βcos17z 3
min ⋅=



Kontrolní otázky
� Vypočítejte minimální počet zubů pro čelní ozubené kolo s šikmým

ozubením s normálným úlem záběru αn = 20° a úhel sklonu zubu β

10, 15, 20 a 25°.

� K čemu slouží u šikmého ozubení porovnávací kolo?� K čemu slouží u šikmého ozubení porovnávací kolo?
� Podle jakého vztahu určíme počet zubů porovnávacího kola?
� Jaké základní vztahy platí mezi roztečí a úhlem záběru v

normálném a čelním řezu?
� Jak vypočítáte stoupání šroubovice pro šikmé ozubení? Vztah

doplňte obrázkem.
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