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Prezentace jako podpora k výkladu o základních 
metodách, přístrojích a pomůckách užívaných pro 
kontrolu ozubených kol ve strojních podnicích.
DUM je určen pro čtvrté ročníky Technického lycea a 
třetí ročníky všech ostatních oborů středních 
průmyslových škol strojnických.
Materiál byl vytvořen v srpnu 2013.
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Kontrola ozubených kol – osnova:

• Základní pojmy
– Stupně přesnosti
– Skupiny vůlí

• Kontrola házení
• Kontrola záběru ozubení
• Kontrola ozubených hřebenů
• Kontrola ozubených kol s čelním ozubením

– Měření tloušťky zubu na roztečné kružnici
– Měření tloušťky zubu v konstantní výšce
– Měření polohy základního profilu
– Měření tloušťky zubu přes válečky
– Kontrola rozteče zubu
– Kontrola tvaru zubu

• Kontrola kol se šikmým ozubením
• Kontrola kol se šnekovým ozubením
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Řady modulů 
ozubených kol:



4

Kontrola tloušťky 
zubu zuboměrem:
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„Optický“ zuboměr:



6Hodnoty tlouštěk zubů na roztečné kružnici:
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Jednoúčelové zuboměry
(sedlový a klínový)
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Kontrola rozměru 
přes zuby:
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Kontrola rozměru přes zuby:
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Hodnoty míry přes zuby:
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Kontrola oz. kola mezním kalibrem:
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Talířkové měřidlo s úchylkoměrem:
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Rozměr přes 
válečky:
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Přístroj na měření rozteče na základní kružnici:
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Přístroj na měření 
rozteče na 

základní kružnici:
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Přístroj na měření obvodové rozteče:
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Kontrola tvaru zubu (schéma MAAG):
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Přístroje na měření evolventy s nehybným 
kotoučem (MAAG):
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro 
svůj názor formulujte argumenty;
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