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Rozdělení kuželových soukolí
Kuželová soukolí slouží k přenosu krouticího momentu mezi
různoběžnými hřídeli. Úhel mezi osou hnacího a hnaného kola bývá
většinou 90°. V porovnání s válcovými koly je výroba i montáž kuželových
kol náročnější a dražší.kol náročnější a dražší.

Rozdělení kuželových soukolí

� podle koncepce
� soukolí s vnějším ozubením pravoúhlé
� soukolí s vnějším ozubením kosoúhlé
� soukolí základní s rovinným kolem
� soukolí s vnitřním ozubením

� podle zakřivení zubů� podle zakřivení zubů
� s přímými zuby
� se šikmými zuby
� se zakřivenými zuby

� kruhový oblouk
� prodloužená evolventa (paloida)
� prodloužená epicykloida (eloida)
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Rozdělení kuželových kol podle koncepce
Pravoúhlé soukolí s vnějším
ozubením

Kosoúhlé soukolí s
vnějším ozubením

Pravoúhlé kuželové soukolí.
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Pravoúhlé kuželové soukolí.

Kosoúhlé kuželové soukolí.

Pro úhel os platí Σ≠90°.



Rozdělení kuželových kol podle koncepce
Soukolí s vnitřním ozubením Základní soukolí

4 KUŽELOVÁ SOUKOLÍ

Kuželové soukolí s vnitřním ozubením.
Základní soukolí.

Základní (rovinné) kolo má úhel roztečného kužele 90°, kužel se
změní v rovinu. Základní kolo je obdobou základního profilu
(ozubeného hřebene) u čelních ozubených kol.



Rozdělení kuželových kol podle zakřivení zubů
Soukolí s přímými zuby Soukolí se zakřivenými

zuby
Soukolí s šikmými zuby

Jednotlivé typy kuželových kol podle zakřivení zubů.

Kola se zakřivenými zuby mají oproti soukolím s přímými zuby delší
záběr, tišší a klidnější chod, vyšší únosnost i trvanlivost ozubení.
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záběr, tišší a klidnější chod, vyšší únosnost i trvanlivost ozubení.
Umožňují dosáhnout větší převodový poměr imax = 10 (pastorky mohou
mít menší počet zubů).
Převodový poměr:
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Názvosloví kuželového soukolí a jeho geometrie
Řada pojmů je stejná, jako u čelních ozubených kol. Základní pojmy jsou
popsány na následujícím obrázku, veškeré názvy a označení jsou uvedeny v
ČSN 01 4602.

B – výška vnějšího 
hlavového     kužele
D – roztečný průměr
Re – vnější délka površky 
roztečného kužele
b – šířka ozubení
H – výška zubu
δ – úhel roztečného kužele
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Základní pojmy u kuželového ozubeného kola.

Roztečný 
kužel

δ – úhel roztečného kužele



Názvosloví kuželového soukolí a jeho geometrie
Geometrickým základem soukolí je dvojice roztečných kuželů. Površky těchto
kuželů se protínají ve společném bodě.
Zuby kuželových kol se směrem k vrcholu zužují a mění svoje rozměry.
Základem pro výrobu jsou rozměry zubů na vnějším doplňkovém kuželiZákladem pro výrobu jsou rozměry zubů na vnějším doplňkovém kuželi
(souosá plocha s površkami kolmými k površkám roztečného kužele
ozubeného kola). Profil zubu na tomto kuželi je shodný s profilem zubu
porovnávacího (virtuálního) kola. Porovnávací (virtuální) kolo je čelní ozubené
kolo s přímými zuby, které vznikne rozvinutím pláště doplňkového kužele.
Poloměr rozvinutého pláště doplňkového kužele (roztečný poloměr virtuálního
kola) lze určit ze vztahu:
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Počet zubů virtuálního kola:
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cosδV

cosδ
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Počet zubů virtuálního kola nemusí být celé číslo a ani
se nezaokrouhluje.



Názvosloví kuželového soukolí a jeho geometrie
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Kuželové ozubené soukolí s přímými zuby.



Kontrolní otázky
� Co je základní kuželové kolo? Jaký je význam tohoto kola?
� Jak dělíme kuželová kola podle vzájemné polohy os?
� Jak vypočítáte vnější délku površky roztečného kužele a virtuální

počet zubů porovnávacího kola?počet zubů porovnávacího kola?
� Popište základní rozměry u kuželového ozubeného soukolí s

přímými zuby.
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Kuželové soukolí s přímými zuby.
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