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Úvod 

Ozubené kolo lze považovat za určitý symbol strojírenství. Pravděpodobně je to dáno tím, 

že se mezi ostatními výrobky vyjímá. Jednak kvůli tomu, že výroba tvaru zubu je stále jedním 

z nejsložitějších technologických procesů, ale také proto, že se se s ním setkáváme téměř  

v každém zařízení. Ozubená kola najdeme všude tam, kde se převádí točivý pohyb  

a mechanické energie z jednoho místa na druhé, nebo se redukují otáčky a točivý moment. 

Pro výrobu ozubených kol je důležité nejen široký sortiment ozubených kol (počty zubů, 

tvary boku zubu, moduly atd.), ale také geometrická přesnost obráběných ploch, tvrdost  

a pevnost materiálu po tepelném zpracování. Všechna tato kritéria jsou důležitá pro dosažení 

požadované úrovně.  
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1 Ozubená kola 

Ozubená kola jsou jedny z nejsložitějších a nejvyskytovanějších výrobků, které můžeme  

v mechanických zařízeních potkat. Ve většině zařízeních jsou však zcela nenahraditelná. Slouží 

pro přenos rotačního pohybu a přenos a redukci kroutícího momentu. Pro jednotlivá zařízení 

byla upravována a přizpůsobována, a tak je velké množství typů ozubených kol a tvarů zubů.  

Přenos momentu je uskutečněn pomocí takzvaného vzájemného odvalování boků zubů  

v záběru. V ideálním případě by tento proces měl probíhat bez vzájemného prokluzu zubů, čímž 

by docházelo ke ztrátám kvůli tření, nadbytečnému opotřebení, hluku v provozu a k dalším 

nežádoucím následkům. Jestliže chceme docílit odvalování soukolí, musí být splněna základní 

podmínka odvalování. Základní podmínka odvalování je, že obvodové rychlosti na roztečných 

kružnicích obou spolu zabírajících kol musí být shodné. Tato podmínka odvalování je splněna 

jen pro určitý přesný tvar boku zubu, a sice pro cykloidní nebo pro evolventní tvary boku zubu. 

Jen výjimečně se používají jiné tvary boku zubu, například části kružnic. 

 

1.1 Tvary boků zubů 

Ozubená kola se nejčastěji vyrábí se dvěma tvary zubů – cykloidní a evolventní. Každý 

z těchto tvarů vzniká trochu jinak a má jiné vlastnosti. 

Evolventa je křivka, kterou opíše konec vlákna nebo přímky odvinující se ze základní 

kružnice. Evolventní ozubení lze poměrně snadno a efektivně vyrobit i nástrojem, který má zub 

ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku, a proto je ve strojírenství právě tento tvar hojně 

používán. 

 

Obrázek 1 - Vznik evolventy [1] 
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Cykloidu opíše bod ležící na kružnici, která se odvaluje po pevné, statické kružnici. Tvar 

cykloidního boku zubu se více přibližuje ideálnímu tvaru, ale ve strojírenství se objevuje jen 

zřídka. Výroba boku zubu ve tvaru cykloidy je poměrně obtížná, přesto toto ozubení našlo své 

uplatnění zejména v hodinářství. 

 

Obrázek 2 - Vznik cykloidy [1] 

1.2 Typy ozubení a zubů 

Ozubené převody představují nejvýznamnější a nejrozšířenější druh mezi převodovými 

mechanismy a pracují na principu přenosu sil tlakem, takzvaného záběru s přímým dotykem 

spolu zabírajících členů. Základním představitelem tohoto převodu je dvojice spolu zabírajících 

kol, kterou nazýváme soukolí. Je to základní stavební jednotka pro složitější mechanismy 

ozubených převodů. Soukolí se skládá z hnacího a hnaného ozubeného kola, menší se označuje 

jako pastorek a větší jako kolo. Úkolem této dvojice je vytvoření kinematické a zároveň silové 

vazby mezi dvěma hřídeli, které si jsou relativně blízké. Zároveň má tato dvojice transformovat 

úhlovou rychlost a točivý moment, a to při co nejvyšší mechanické účinnosti. [2] 

Ozubená kola se třídí do mnoha skupin podle typu ozubení a zubů. Jednotlivé typy ozubení 

a zubů vznikly postupným upravováním a vylepšováním ozubených soukolí tak, aby 

vyhovovaly danému účelu. 
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Obrázek 3 - Typy ozubených kol[2] 

Čelní ozubení s přímými zuby (obr. 3–a, d, e). Je výhodné, protože je jejich výroba 

poměrně snadná a nenastává u nich osová síla. Nehodí se však do provozu, kde je vyžadován 

zcela plynulý chod. Také je poměrně hlučné. 

Čelní ozubení s šikmými zuby (obr. 3–b). Jeho chod je plynulejší a tišší. Vzniká u něj 

však osová síla úměrně velká zatěžujícímu momentu. Tato síla se musí zachytit v ložiskách 

nebo v případě, že je na hřídeli více ozubených kol v záběru, tak se dá síla kompenzovat volbou 

vhodných úhlů šikmých zubů. 
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Čelní ozubení s šípovými zuby (obr. 3-c). Toto ozubení má plynulý chod a nevzniká u něj 

osová síla. Je však v náročné na výrobu. Stejných vlastností lze dosáhnout spojením dvou 

ozubených kol se šikmými zuby, pak musí být úhel šikmých zubů stejný, ale smysl stoupání 

opačný, čímž napodobuje šípové ozubení. [2,5] 

Kuželové ozubení s přímými zuby (obr. 3-f). Ozubená kola mají různoběžné osy a lze 

pomocí nich převést točivý moment do úhlu. Přímé zuby mají za následek, že soukolí nemá 

zcela plynulý chod a je poměrně hlučné. U všech typů ozubených kol vzniká osová síla právě 

kvůli tomu, že jsou kola kuželová.  

Kuželové ozubení se šikmými (obr. 3-g) a zakřivenými zuby (obr. 3-h). Toto ozubení se 

používá pro přenos pohybu a momentu při různoběžných osách hřídelů a při větších nárocích 

na vlastnosti ozubení. Zakřivené zuby mají oproti přímým zubům řadu výhod. Jsou tišší, mají 

větší únosnost, existují produktivnější metody výroby, lze snadno omezit záběr ve střední části 

zubu a je méně citlivé na vzájemnou polohu kol. Proto se jim dává přednost. Konstruktér však 

při návrhu musí respektovat závislost geometrie kuželových kol na zvolené výrobní metodě 

 a na použitém výrobním stroji a nástrojích. Musí také vycházet z výrobních možností výrobce 

a výpočet provádět ve spolupráci se specialistou. [2,5]  

Spiroidní kuželová ozubená kola (obr. 3-n). Toto ozubení je speciální provedení 

kuželového ozubení. Umožňuje velkou vzdálenost mezi mimoběžnými osami. Pastorek se 

svým tvarem blíží spíše kuželovému šneku. 

Šroubová ozubená kola (obr. 3-i, m). Používají se pro převod mezi dvěma zcela 

mimoběžnými hřídeli spolu zabírajících kol. Na rozdíl od soukolí čelních a kuželových, se zde 

boky zubů po sobě navzájem smýkají. Mezi zuby vzniká tření, díky němuž mají šroubové 

převody nižší účinnost a musejí se dobře mazat, jinak hrozí jejich nadměrné zahřátí a zadření. 

Takovéto soukolí je možno vytvořit pouze jestli, že jsou kola částmi rotačních hyperboloidů. 

Pro účinnost převodu je důležitá správná volba úhlu vyklopení. Pokud v přenosu nastává 

situace, kdy je jedno kolo střídavě hnací i hnané, volí se úhel vyklopení pro obě kola stejný 

nebo alespoň velmi podobný. [2,5,6] 

Šneková ozubená kola (obr. 3-k). Šneková soukolí jsou určena pro převody mezi 

mimoběžnými hřídeli s úhlem 90°. Umožňují dosáhnout velkých převodových poměrů. Ve 

většině případů je šnekové soukolí samosvorné, a tudíž nemůže být šnekové kolo hnané. 

Nevýhodou je nižší účinnost oproti čelním nebo kuželovým soukolím. Šneková soukolí se 

používají ve dvou provedeních – válcovém a globoidním. Hlavně v jemné mechanice se 

používá válcový šnek a válcové kolo. Ve většině běžných aplikacích se používá válcový šnek 

a globoidní kolo, protože výroba globoidního šneku je poměrně nákladná. Tam, kde je třeba 
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velká odolnost, se používá soukolí s globoidním šnekem i kolem, které dokáží přenést až 

trojnásobný výkon. Šnekové převody nacházejí stále velké uplatnění zejména u výtahů, 

gumárenských lisů nebo stavebních strojů, kdy by bez nich nebylo možné v daných 

zástavbových poměrech a kinematice přenášet vysoké výkony či krouticí momenty nebo 

konkrétní nastavení pohyblivého členu daného mechanismu, a to vše díky vysokému 

převodovému poměru. [2,5,7] 
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2 Výroba ozubení  

Pro výrobu ozubených kol se používá mnoho různých metod. Tyto metody se dělí na 

třískové a netřískové. Mezi netřískové metody obrábění se mohou řadit například odlévání nebo 

kování. Při výrobě ozubených kol jsou tyto metody používané spíše pro výrobu polotovarů, 

které se dále obrábějí některou z třískových metod. Tato práce se zabývá převážně třískovými 

metodami obrábění. 

2.1 Obrábění tvarovým nástrojem  

Ozubení vzniká postupným odstraňováním přebytečného materiálu v zubových 

mezerách. Materiál je odstraňován pomocí nástroje, který má totožný tvar jako zubová mezera. 

Z toho vyplývá, že pro každý modul a počet zubů je tvar zubové mezery odlišný, a proto lze 

použít jeden nástroj na jeden modul a jen určitý rozsah zubů. Jako nástroj se nejčastěji používá 

kotoučová nebo stopková fréza. Kotoučová fréza je s ohledem na životnost nástroje výhodnější, 

protože má z pravidla více zubů. Proto ji není třeba ostřit tak často, jako stopkovou frézu. Po 

vytvoření jedné zubové mezery je vždy potřeba pootočit obrobek o požadovaný úhel na místo 

další zubové mezery. Pootáčení se provádí přesným dělicím zařízením, takzvanou „děličkou“. 

Dělicí zařízení se ovládá buď ručně, nebo automaticky. Výhodou tohoto způsobu je, že pro 

realizaci obrábění stačí poměrně jednoduchá tříosá frézka vybavená dělicím zařízením. 

Nevýhodou je, že v případě výroby více druhů ozubených kol je zapotřebí velkého množství 

nástrojů. Tato metoda je vhodná jen pro kusovou výrobu. V případě sériové výroby je jen málo 

produktivní. 
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Uspořádání při výrobě: obrobek (2) je upnut na trnu (3), který je upnut v dělicím zařízení 

(4) a z druhé strany je podepřen koníkem (5). Jak koník, tak i dělící přístroj je pevně připevněn 

šrouby, nebo upínkami ke stolu (6). Pomocí dělicího zařízení pootáčíme frézovaným kolem (2) 

o požadovanou hodnotu. Kotoučová fréza, která se stále otáčí vždy po otočení kola pak 

odfrézuje zubovou mezeru. (obr.4) 

2.2 Obrábění obrážením  

 Nejjednodušší způsob obrážení je pomocí nože ve tvaru zubové mezery. Postup výroby 

je obdobný, jako u předchozí metody, ale namísto frézky použijeme obrážečku. Obrážení 

dělicím způsobem je jen málo přesné a nepříliš produktivní.  

Vyšší přesnosti a produktivity lze dosáhnout pomocí nástrojů, jako je hřebenový nůž nebo 

obrážecí kolo. Zuby hřebenového nože mají tvar lichoběžníkového základního profilu a podobá 

se ozubenému hřebenu. Má však upravené rozměry tak, aby odpovídal požadované zubové 

mezeře. Hlavní řezný pohyb nástroje je přímočarý vratný pohyb ve směru sklonu zubů. Vedlejší 

řezný pohyb je takový, že se obráběné kolo odvaluje po nástroji. (Vedlejším řezným pohybem 

se kolo odvaluje po nástroji.) Evolventa boku zubů kola vznikne odvalem boku zubů nástroje 

po obvodu obrobku (obr. 5). Pokud však bude mít vyráběné ozubené kolo více zubů, než má 

nástroj, proces se musí přerušit a přesně navázat ve správné zubové mezeře. Obrážecí kolo má 

podobný tvar jako ozubené kolo, ale jeho rozměry spíše odpovídají negativu vnitřního zubení. 

Výšky hlavy a paty zubu jsou prohozené a šířka zubu je zvětšena o případnou vůli v ozubení. 

Kinematika obrážení je stejná, jako u obrážení hřebenovým nožem, hlavní řezný pohyb je 

Obrázek 4 - Obrábění tvarovým nástrojem [14] 
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přímočarý a vratný. Vedlejší pohyb je vzájemný odval nástroje a obrobku. Pomocí obrážecího 

kola lze obrážet i vnitřní ozubení. Je zde však podmínka že, obráběný ozubený věnec musí mít 

o několik zubů více než obrážecí kolo. Výhodou obrážení pomocí ozubeného hřebenu nebo 

obrážecího kola je, že nástrojem pro určitý modul je možné vyrobit libovolný počet zubů.  

Z toho vyplývá, že tato metoda je méně náročná na nástroje. Další výhodou je, že při obrážení 

je zapotřebí jen poměrně malý výběh, a tudíž lze obrábět i proti ploše.  Odvalovací obrážení je 

produktivnější a přesnější než dělicí způsob obrábění. Pro odvalovací obrážení je však zapotřebí 

speciálních jednoúčelových strojů. 

 

 

Obrázek 5 - Vytváření zubové mezery [9] 

 

2.3 Odvalovací frézování 

 Jako nástroj se používá odvalovací fréza, která se za stálého otáčení odvaluje po 

obrobku. Profil nástroje odpovídá základnímu lichoběžníkovému profilu ozubení a zubovým 

mezerám u ozubeného hřebenu. Zuby frézy jsou uspořádány do šroubovice a zabírají do 

obrobku podobně, jako u šnekového převodu. Postup výroby je takový, že se fréza a obrobek 

otáčí nejprve mimo obrobek a fréza postupně přejíždí po celé šíři ozubeného kola. Tím odebírá 

materiál, čímž vytváří zubové mezery. Ozubení tak nevzniká po jednotlivých zubech, nýbrž 

vzniká několik zubů zároveň. Evolventa boku zubů kola vznikne stejně, jako u obrážení 
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odvalem boku zubů nástroje po obvodu obrobku (obr. 5). Důležité je nastavit správný úhel 

naklonění osy odvalovací frézy vůči ose obráběného ozubeného kola. Pro vytvoření ozubení 

s přímými zuby (obr. 6-a) se nástroj nakloní o úhel stoupání šroubovice odvalovací frézy βz. 

Pro vytvoření ozubení s šikmými zuby (obr. 6-b) se nástroj nakloní o úhel stoupání šroubovice 

odvalovací frézy βz a přičte se nebo odečte požadovaný úhel šikmých zubů βr. Stejně, jako u 

ozubeného nože a obrážecího kola u obrážení, tak i u odvalovacího frézování stačí jen jeden 

nástroj pro každý modul, kterým lze vyrobit libovolný počet zubů. Tato metoda je velice přesná 

a produktivní, je však zapotřebí speciální, drahý, jednoúčelový stroj. 

 

Obrázek 6 - Odvalovací frézování [9] 

2.4 Vylepšení původních metod obrábění 

V současné době se stále využívají původní principy výroby ozubených kol. Používají se 

jednoúčelové stroje, které jsou však modernizovány a automatizovány. Modernizace se často 

týkají automatického a přesného přenastavování stroje na jiné výrobky, výměny obrobků, 

odvodu třísek nebo bezpečnosti. Složité mechanické převody jsou často nahrazeny jednotlivými 

počítačem řízenými motory (obr. 7). 
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Obrázek 7 -  Odvalovací frézka řízená CNC servopohonů [16] 

Další přístup k modernímu obrábění ozubených kol je aplikace původních principů 

obrábění, ve většině případech frézování na pěti a víceosých obráběcích centrech. Počítačem 

řízená obráběcí centra jsou schopna napodobit kinematiku například i odvalovacího frézování. 

Je tedy možné vložit do zásobníku stroje odvalovací frézu nebo modulovou frézu a vytvořit 

ozubení na stejném stroji, a to například mezi soustružnickými operacemi. Hlavní výhoda 

spočívá v tom, že takto lze ozubené kolo vyrobit třeba i jen na jedno upnutí do stroje. Toto lze 

zefektivnit použitím moderních nástrojů, jako je například odvalovací fréza s výměnnými 

destičkami (obr. 7). Díky tomu se zkrátí čas výroby a omezí se manipulace s výrobkem. Dále 

se takto eliminují nepřesnosti při upínání obrobku na jiný stroj. Není zapotřebí mít více strojů, 

jako například soustruh, frézu a odvalovací frézu, ale stačí mít jedno počítačem řízené obráběcí 

centrum, které ale může být i několikanásobně dražší. 

 

Obrázek 8 -  Odvalovací fréza s vyměnitelnými destičkami [19] 
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2.5 InvoMilling 

 Další možností efektivního obrábění je metoda známá pod názvem „InvoMilling“. 

Metodu InvoMilling 1.0 uvedl na trh 1. března 2015 Sandvik Coromant. InvoMilling je metoda 

frézování ozubení a drážek standardními frézami. Jedná se o patentovanou metodu firmy 

Sandvik Coromant, kterou firma nabízí v balíčku, jehož součástí jsou i nástroje, software  

a školení. Toto řešení plně využívá možností, jež nabízejí pětiosá obráběcí centra. Pětiosá 

obráběcí centra jsou schopna vyrobit složité obecné plochy pomocí malého množství nástrojů, 

někdy dokonce i jedním nástrojem. Je to řešení vhodné pro výrobu v malých a středních 

dávkách, pro níž je krátká doba přípravných prací naprosto zásadní.  

Postup výroby je podobný jako u obrábění jakékoliv plochy. Většinou se pro obrábění 

používají talířové nebo kotoučové frézy. Nejprve se co nejefektivněji vyhrubuje co nejvíce 

materiálu v zubové mezeře, a to buď kotoučovou nebo v případě velkých modulů i čelní frézou. 

Následně se bokem kotoučové frézy vyhladí bok zubu (obr. 8). Tato technologie navíc 

umožňuje výrobu libovolného profilu zubu. A to proto, že není nijak závislá na tvaru nástroje. 

Profil zubu je vytvořen pouze za pomoci programu, a proto je jednoduché do něj zasáhnout 

jakoukoli korekcí. Touto metodou lze velice efektivně vyrobit i velké moduly ozubení. Pro 

obrábění i široké škály ozubení je zapotřebí jen málo nástrojů, a to díky tomu, že pomocí 

jednoho nástroje je možné vyrobit i několik modulů. Proto je tato metoda vhodná i pro 

strojírenské firmy, které se běžně ozubením nezabývají. [3] 

 

 

Obrázek 9 - InvoMilling [18] 
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2.6 Power Skiving 

Jinak nazýváno jako takzvané „tvrdé kosení“ nebo „výkonnostní loupání“. Tato metoda 

je výsledkem rozsáhlých studií možností soustružení, které dospěly k vysoce účinné metodě 

obrábění. Řezný nástroj je na první pohled podobný obrážecímu kolu. Čela jednotlivých zubů 

jsou však zkosená (obr. 9). Zuby nástroje mohou být osazeny vyměnitelnými destičkami ze 

slinutých karbidů. Tyto nástroje se používají převážně pro hrubování. Další možností je, že je 

celá řezná část nástroje vyrobena ze slinutých karbidů v jednom kuse. Toto provedení nástroje 

je velice přesné a používá se převážně pro dokončovací operace.  

 

 

Obrázek 10 - Power Skiving fréza [20] 

Obrábění probíhá následujícím způsobem. Obrobek je upnut na jednom vřetenu (obr.10 osa C) 

se svislou osou a nástroj je upnut v druhém vřetenu (obr.10 osa B), jehož osa je natočena  

o určitý úhel (obr. 10 osa A). Obvodovou rychlost nástroje je možné rozdělit do dvou složek – 

do axiální, která je rovnoběžná s osou obrobku, a do radiální, která je kolmá na osu obrobku. 

Otáčky obráběného ozubeného kola a nástroje je třeba nastavit takové, aby obvodová rychlost 

obrobku byla stejná jako radiální složka obvodové rychlosti nástroje. Nastavení rychlosti 

otáčení také vyplývá z požadované řezné rychlosti. Řezná rychlost neboli loupací rychlost 

nástroje je totiž rovna axiální složce obvodové rychlosti nástroje plus rychlost, s jakou se nástroj 

zanořuje do materiálu (obr. 10 osa Z). Ta je ovšem oproti axiální složce obvodové rychlosti 

nástroje zanedbatelná. Při rotaci obrobku a nástroje sjíždí nástroj přes celou šířku obrobku 

podobně jako u odvalovacího frézování, z čehož vyplývá, že zuby vzniknou většinou na dvě 

nebo tři přisunutí (obr. 10 osa X) k ose obrobku (u vnějšího ozubení) nebo od osy obrobku  

(u vnitřního ozubení). 
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Obrázek 11 - Obrábění metodou Power Skiving [20] 

Je nezbytně nutné, aby upnutí nástroje, a i upnutí obráběné součásti bylo velice tuhé. 

Pro metodu obrábění Power Skiving je tedy vhodné použít stroje, které byly pro tuto metodu 

speciálně vyvinuty, a to hlavně u obrobků, které jsou v poměru ke stroji velké a těžké. U obou 

výše zmíněných vřeten je požadován poměrně vysoký výkon. Některá víceosá obráběcí centra 

sice zvládnou napodobit požadovanou kinematiku obrábění, ale nedosahují požadované tuhosti 

stroje a potřebného výkonu na daných osách.  

Metoda obrábění zvaná Power Skiving je velice výkonná metoda, která je ovšem 

poměrně náročná na vybavení strojů a nástrojů. Nástroje jsou totiž velmi drahé a je potřeba mít 

pro každý modul jeden nástroj. Stroje musí mít buď vysoce výkonná obráběcí centra nebo 

speciálně vyvinuté stroje pro tuto metodu. V obou případech je jejich cena velmi vysoká. Tato 

metoda je tedy vhodná pro firmy, které se zabývají výrobou velkých sérií ozubených kol. [4,20] 
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2.7 Lisování ozubených kol 

Pro některé aplikace se používají ozubená kola, která jsou poměrně úzká oproti jejich 

modulu a průměru. Tato kola se používají například v hodinovém strojku, kde jsou přenášeny 

jen malé momenty a výkony a je zde důležité docílit velmi přesných rozměrů - hlavně 

převodových poměrů. Mezi tato kola můžeme zařadit i některá řetězová kola. Pro tato ozubená 

kola je daleko efektivnější použít metodu lisování nebo stříhání. Je to beztřísková metoda 

obrábění. Na vysekávacích lisech lze vyrábět ozubená kola z plechu silného 0,5 až 3 mm, a to 

z mnoha různých druhů materiálu, jako například ocel, mosaz, měď, hliník, nerez nebo měkčené 

plasty. Tato metoda je však omezena jen na válcové ozubení s přímými zuby. Vystřihování 

z plechu je velice produktivní metoda výroby. Pomocí postupových nástrojů lze docílit toho, že 

na každý zdvih lisu je hotový jeden výrobek nebo i více výrobků naráz. Takový nástroj je 

výhodné vyrábět jen spíše pro velké série, protože jeho výroba je nákladná a náročná na správné 

nastavení. 

2.8 Vyrábění ozubených kol pomocí laserového paprsku 

Jednou z možností je ozubená kola vyřezávat z plechu pomocí laserového nebo vodního 

paprsku. Na laserových centrech se dají zpracovat plechy od síly 0,5 mm do 15 mm. Tato 

metoda se velice podobá metodě vystřihování. Čas na výrobu jednoho výrobku je delší, ale díky 

tomu, že pro ni není třeba žádný speciální nástroj, je tato metoda vhodná spíše pro kusovou a 

malosériovou výrobu. [23] 

 

2.9  3D tisk ozubených kol 

3D tisk patřil spíše mezi doplňkové způsoby výroby. Tímto způsobem se vyrábějí 

prototypy složitých výrobků nebo modely pro odlévání. Poslední dobou byl vyvinut také 3D 

tisk z kovových materiálů, který umožňuje výrobu složitých výrobků, které je jinak jen obtížné 

vyrobit. Nejjednoduššími typy 3D tiskáren jsou jednoduché malé stolní tiskárny, které tisknou 

výrobky z termoplastů. Princip funkce takové tiskárny je podobný, jako u počítačové 

inkoustové tiskárny. Tryska nanáší vrstvu tekutého materiálu, který ztuhne a přilne k předchozí 

vrstvě. Každá vrstva má okolo jedné desetiny milimetru. Pro dosažení větší přesnosti je potřeba 

nanášet vrstvy co nejtenčí. Nanesením vrstev na sebe vznikne prostorový výrobek. Přesnější 

tiskárny jsou vybaveny například vyhřívanou podložkou nebo vyhřívaným prostorem, kde 
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samotný tisk probíhá. To proto, aby chladnutí výrobku bylo co nejrovnoměrnější a nevznikaly 

v něm pnutí a deformace. [25] 

Tiskárny určené pro tisk z kovových materiálů fungují na jiném principu, než tiskárny 

pro tisk z plastových materiálů. Na celou pracovní plochu tiskárny se nanese tenká vrstva 

prášku daného kovu, tloušťka vrstvy je 0,02 mm až 0,04 mm. Ten se na těch místech, které 

odpovídají vyráběnému výrobku nataví laserovým paprskem. Na vrstvu se nanese další vrstva 

prášku a ta se opět v místech výrobku nataví tak, aby se jednotlivé vrstvy na sebe navzájem 

navařily. Takto to pokračuje až do nejvyššího místa výrobku. Z pracovního prostoru se odstraní 

přebytečný prášek a zůstane jen výrobek. Tímto způsobem lze vyrobit bez problému ozubená 

kola všech nejrůznějších tvarů. Výhoda spočívá také v tom, že nevzniká téměř žádný odpadní 

materiál, proto je tato metoda vhodná pro výrobu výrobků z drahých materiálů, jako je 

například titan. [24] 

2.10  Navařování zubů na hřídel 

Další možnost výroby ozubených kol je navařování zubů přímo na hřídel. Toto je metoda 

založená na principu 3D tisku. Problém je, že navařovaný materiál má velmi vysokou teplotu  

a hřídel, na kterou je materiál nanášen, je výrazně chladnější a rychle odebere teplo nanášenému 

materiálu. Navařené prvky poté nemusí dosáhnout požadovaných vlastností, a také se mohou 

špatně spojit s hřídelí.  

Příklad takového stroje je hybridní výrobní stroj Integrex i-400 AM od firmy 

Yamazaki Mazak, který kombinuje obrábění a navařování. Začleňuje aditivní výrobní 

technologii Direct Energy Deposition do nejvyspělejšího pětiosého stroje umožňujícího 

provádět najednou více operací. Využívá vestavěný 1 kW vláknový laser k tvorbě taveniny z 

kovového prášku. Tavenina je následně po vrstvách nanášena na obrobek pomocí 

vyměnitelných navařovacích hlav. Tyto hlavy jsou ve stroji uloženy ve standardním zásobníku 

pro 36 nástrojů. Pomocí této technologie je možné vyrobit výrobek, který se skládá z několika 

různých materiálů na jedno upnutí do stroje. [26] 
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3 Tepelné a chemicko-tepelné zpracování 

Cílem tepelného a chemicko-tepelného zpracování je dosáhnout tvrdého povrchu boku 

zubu a zároveň co nejhouževnatějšího jádra zubu. Tyto dvě vlastnosti si navzájem odporují,  

a tak je potřeba zkombinovat tyto vlastnosti tak, aby vyhověly daným požadavkům. Ozubená 

kola se zpravidla tepelně zpracovávají před dokončovacími operacemi. Při několika metodách 

tepelného zpracování je potřeba výrobek zahřát na překrystalizační teplotu, při které může 

povrch ozubeného kola zoxidovat a vznikají takzvané okuje. Nepřesnosti vzniklé okujemi se 

pak odstraní například broušením. 

3.1 Povrchové kalení  

Postup je stejný jako při běžném kalení. Ozubené kolo nebo jeho část se ohřeje na 

překrystalizační teplotu a následně se rychle ochladí (rychlostí větší, než je kritická) v daném 

ochlazovacím prostředí (voda, olej, solná lázeň, vzduch). Ve struktuře materiálu se změní část 

austenitu na tvrdý martenzit. Po kalení se vždy provádí další tepelné zpracování, a to z důvodu 

poměrně velké křehkosti materiálu. Po kalení může následovat například popouštění. Dosažená 

tvrdost povrchu ozubení dosahuje 45 až 55 HRC. 

Povrchové kalení má dva základní postupy. Při prvním se ohřívá celá součástka a kalení 

povrchové vrstvy je řízeno ochlazováním. Součástka se zahřeje na kalicí teplotu, a pak se 

ochlazuje jen v místech, kde je požadovaný tvrdý povrch na bocích zubů. Rychlost a intenzita 

ochlazování musí být dostatečně velká, aby se povrh zakalil, ale ne tak rychlá, aby se zakalilo 

i jádro. Hloubka prokalení se tedy určuje právě rychlostí ochlazování. Ekonomicky výhodnější, 

a proto mnohem více rozšířené jsou postupy povrchového kalení, při kterých se na kalicí teplotu 

ohřívá jen vrstva určená k zakalení. Pak ale musí být ohřev dostatečně intenzivní na to, aby 

převod tepla do vrstvy byl podstatně větší než vedení tepla materiálem do jádra. 

Nejrozšířenějšími metodami povrchového kalení jsou tedy kalení plamenem, indukční kalení  

a nově také kalení energetickými svazky. 

Kalení plamenem. Je to nejstarší metoda, která se již téměř nepoužívá. Ohřívání má 

přibližně konstantní rychlost. Plamen je potřeba soustředit pouze na zuby ozubeného kola, 

protože je nežádoucí tepelně ovlivňovat další části ozubeného kola. ohřívání je však obtížné 

lokalizovat pouze na zuby. Po ohřátí povrchu na kalicí teplotu se ozubené kolo chladí například 

vodou nebo olejem tak, aby povrch zchladl tak rychle, aby se zakalil a jádro zubu chladlo 

pomaleji tak, aby zůstalo houževnaté. Pro popuštění se využívá vnitřního tepla, kterým se nechá 
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ohřát povrch na popouštěcí teplotu a poté se nechá zchladnout pomalu. Tloušťka zakalené 

vrstvy dosahuje i několika milimetrů. 

Indukční kalení. Tato metoda je nejrozšířenější metodou povrchového kalení. Rychlost 

ohřevu je sice nelineární, ale dobře se řídí. Tato metoda umožňuje ohřev i do větší hloubky pod 

povrch. Kolem ohřívané součásti se omotá cívka kolem celého ozubeného věnce nebo v případě 

větších modulů kolem zubu. I když cívka není v přímém kontaktu s ohřívanou součástí, tak se 

značně zahřívá, a proto je cívka často vyrobena z dutého vodiče, kterým proudí chladicí 

kapalina. Cívkou prochází proud, který indukuje magnetické pole, což způsobí ohřev součástky 

v prostoru cívky. Následuje ochlazení součástky stejně, jako u běžného kalení. Materiál je 

prokalen do hloubky až několika milimetrů. 

 

Obrázek 12 - Ohřev věnce ozubeného kola pomocí indukční cívky [28] 

Kalení energetickými svazky. Kalení laserem, elektronovým paprskem nebo plasmou 

patří k nejmodernějším metodám kalení v současnosti. Paprsek je velmi výkonný. Jeho výkon 

lze řídit počítačem, z čehož plyne, že součástka nebo její část je ohřátá na požadovanou teplotu 

velmi rychle a poměrně přesně do požadované hloubky. Ohřátí povrchové vrstvy je tak rychlé, 

že jádro se za dobu ohřevu ohřeje jen minimálně. Vznikne tedy velký teplotní rozdíl mezi 

povrchem a jádrem. Díky velkému teplotnímu spádu nastane rychlý přenos tepla a povrch 

prudce zchladne, díky čemuž se zakalí i bez kalicího média. Tento proces se nazývá samokalení. 

Tato metoda kalení lze použít i v těžko dostupných místech. Laserem je možné kalit v jakékoliv 

atmosféře, protože oxidace kalené vrstvy je vždy minimální. Tento proces je snadno 

ovladatelný a lze jej snadno zautomatizovat. Tvrdá povrchová vrstva má sílu jen několika málo 

desetin milimetru (0,1 mm až 0,4 mm). 
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3.2  Cementování 

Cementování je chemicko-tepelná technologie zpracování ocelí. Základní předpoklad této 

technologie je, že ozubené kolo musí být vyrobeno z nezacelitelné oceli. To je ocel, která má 

malý obsah uhlíku (pod 0,2 %). Povrch ozubeného kola je nasycen uhlíkem, a tudíž je kalitelný.  

Nasycování povrchu uhlíkem probíhá za zvýšené teploty (850-950 °C) v prostředí bohatém na 

uhlík, a to v plynném, kapalném nebo pevném (součást je zasypaná uhlíkem ve formě grafitu). 

Části povrchu ozubeného kola se při nasycování povrchu zakryjí nebo se na nich nechá při 

výrobě přídavek a nasycená vrstva se odobrobí. Povrch součástky je nasycený do hloubky 

několika desetin milimetru (0,5 mm až 0,7 mm). Jádro součástky má stále malý obsah uhlíku, 

a tudíž nelze zakalit. Celá součástka se dá zakalit běžným způsobem. Povrch se zakalí, ale jádro 

zůstane houževnaté, jelikož zakalit nelze. Teplota při této metodě přesahuje překrystalizační 

teplotu a na povrchu vzniknou okuje. Tudíž je třeba ozubené kolo ještě opracovat například 

broušením. Tvrdost povrchové vrstvy po cementování kalení a popuštění je 60–63 HRC. 

3.3 Nitridování 

Nitridování je chemicko-tepelné zpracování ocelí, při němž se tenká povrchová vrstva 

nasycuje dusíkem. Teplota při nitridování se pohybuje od 500 do 550°C. Nitridace probíhá buď 

v plynném prostředí bohatém na dusík, nebo jako iontová neboli plazmová nitridace. Povrch 

dosahuje dané tvrdosti již po nasycení a není třeba jej nadále kalit ani jinak tepelně zpracovávat. 

Na povrchu nevznikají okuje, a tak se nitridování zařazuje jako jedna z posledních operací, 

protože povrch již není třeba brousit. Hloubka nitridační vrstvy je však menší, než  

u cementování (0,1 až 0,3 mm). Tvrdost povrchové vrstvy po nitridování je 60–65 HRC. 
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4 Dokončovací metody obrábění ozubení 

Při výrobě ozubených kol jsou většinou kladeny vysoké nároky na přesnost ozubení  

a drsnost ploch boků zubů. U přesněji vyráběných ozubených kol totiž nevzniká za chodu tak 

velký hluk a je zde daleko menší opotřebení stykových ploch, než u ozubení vyrobeného 

s menší geometrickou přesností a drsnějšími boky zubů. To se projevuje zejména při velkých 

rychlostech otáčení a velkých krouticích momentech zatěžujících ozubená kola. Pro dosažení 

požadavků na finální výrobek je tedy vhodné a často i nutné do výroby zařadit některou  

z dokončovacích operací. Hlavním úkolem dokončovacích operací je především zvýšit přesnost 

a zmenšit drsnost funkčních ploch. Dokončování ozubení je možné provádět několika způsoby.  

 

 

 

Obrázek 13 - Tabulka dosahovaných přesností [28] 
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4.1 Broušení ozubených kol 

Broušení je jedna z nejběžnějších dokončovacích operací ve většině odvětvích 

strojírenství. Toto metodou se nejčastěji dokončují kalená ozubená kola a kola s velkou 

obvodovou rychlostí. Ozubená kola lze brousit několika různými způsoby:  

Dělicím způsobem. Brusný kotouč má tvar zubové mezery (obr. 14-b [systém Minerva]), 

nebo jednoho boku zubu (obr. 14-a [systém Sfedr], c [Hamrova metoda]). Kotouč koná rotační 

a přímočarý vratný pohyb, a tím dochází k odebírání materiálu, stejně jako u frézování dělicím 

způsobem. Jakmile je brusný kotouč mimo záběr, dochází k automatickému otočení obrobku 

o požadovaný úhel. Takto se proces broušení opakuje, dokud nejsou všechny zuby obroušeny 

na požadovaný rozměr. Aby nedocházelo k tepelnému ovlivnění povrchu ozubení a omezilo se 

výrazné opotřebení brusného kotouče, je nezbytně nutné chlazení. Kotouč se i přesto zanáší 

a opotřebovává, a proto je nutné ho po nějakém čase orovnat například pomocí diamatu. 

Orovnání brusného kotouče zajistí správný tvar profilu zubu, a tedy i přesnější výrobu. Je však 

obtížné z toho důvodu, že tvar evolventy je poměrně složitý. Při broušení dvěma nástroji 

současně brousí každý kotouč jednu stranu zubu (obr. 14-c), a proto je nutné je vždy orovnat 

současně. Produktivnost této metody je velmi závislá na požadované přesnosti. Při třídě 

přesnosti: IT 4-7 není nutné kotouč tak často urovnávat a metoda je poměrně produktivní. Lze 

dosáhnout větší přesnosti, dokonce až stupně přesnosti IT 1-2, ale to už produktivita této metody 

značně klesne.  

 

Obrázek 14 - Dělící způsob broušení ozubených kol [14] 

 

 

Odvalovacím způsobem. Evolventa boku zubů kola vznikne stejně, jako u obrážení 

hřebenovým nožem odvalem boku brousicího kotouče po obvodu obrobku (obr. 5). Odvalovací 

způsob broušení se dále dělí podle použitého nástroje.  
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Brusný kotouč může mít tvar lichoběžníku, tato metoda je nazývána NIELS nebo KOLB. 

Kotouč koná hlavní rotační pohyb, a přitom ještě ke vratný přímočarý pohyb ve směru 

rovnoběžném s osou rotace broušeného kola. Jediný způsob, jak nastavit správnou šířku zubové 

mezery je obrušováním kotouče, aby se tomu předešlo používá se užší kotouč, který brousí 

vždy bok jen jednoho zubu. 

Tento jeden brusný kotouč je možné nahradit dvěma talířovými kotouči (obr. 15), tato 

metoda se nazývá MAAG. Princip broušení je pak naprosto stejný, je však mnohem snazší 

nastavit šířku zubové mezery, a proto lze brousit boky dvou zubů naráz. Další výhodou této 

metody je, že plochy brusného kotouče, které jsou v přímém kontaktu s ozubením, jsou malé 

(cca 1,5 mm). Díky tomu, že jsou kontaktní plochy tak malé, vzniká menší množství tepla,  

a tak není nutné výrobek vždy chladit. Proto, že jsou kontaktní plochy tak malé, se brousicí 

kotouče více opotřebovávají. Pro zjednodušení práce obsluhy stroje jsou kotouče neustále 

kontrolovány detektory umístěnými uvnitř stroje. Jakmile kontrolní zařízení (detektor) zjistí 

větší odchylku, než je dovolená, automaticky dochází k orovnání kotoučů a opětovnému 

nastavení do vyhovující polohy. Tato metoda dosahuje přesnosti přibližně ± 0,02 mm.  

 

Obrázek 15 - Broušení dvěma talířovými kotouči [29] 

 

Další možností je broušení kotoučem ve tvaru evolventního závitu. Broušení tímto 

kotoučem probíhá téměř totožně, jako frézování ozubených kol na odvalovací frézce. Brusný 

kotouč má na obvodu navinutý závit ve tvaru základního profilu, obdobně jako odvalovací 

fréza. Kotouče mívají obvykle velké průměry, aby se předešlo častému orovnávání. Kotouč se 

odvaluje po broušeném ozubení obdobně, jako šnek po šnekovém kole. 
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4.2 Ševingování ozubených kol 

Ševingování je dokončovací operace při výrobě ozubených kol většinou bez 

zušlechtěného povrchu boků zubů. Zlepšuje jakost ozubeného povrchu, a hlavně geometrickou 

přesnost tvaru zubů. Nástrojem je ševingovací kolo, které má tvar přesného ozubeného kola 

daného modulu. Zuby ševingovacího kola mají na bocích drobné drážky. Ševingovací kolo je 

hnané a současně je v záběru s obráběným ozubeným kolem. Ševingovací kolo při tom 

vykonává kmitavý vratný pohyb rovnoběžný se svou osou otáčení. Hrany drážek na bocích 

zubů ševingovacího kola odebírají materiál z boků zubů obráběného kola. Ševingování je 

dokončovací způsob ozubených kol, který má nejnižší poměr výrobních nákladů.  

4.3 Lapování a zaběhávání ozubených kol 

Lapují se zejména tepelně zpracovaná kola za účelem zlepšení drsnosti povrchu ozubení. 

Lapovací nástroj je litinové ozubené kolo, které zabírá s obráběným ozubeným kolem. Lapovací 

kolo je hnané, lapované kolo je brzděné, a navíc vykonává kmitavý pohyb ve směru osy. Mezi 

boky zubů nástroje a obrobku je přidávána lapovací pasta. Ta může být nahrazena například 

směsí oleje a brusiva. Lapováním je z povrchu odbroušeno přibližně 0,02 mm až 0,05 mm 

materiálu. Obvodová rychlost spolu zabírajících kol nepřesahuje 1 m/s. 

Zaběhávání ozubených kol se velice podobá lapování. Rozdíl od lapování je v tom, že 

spolu zabírají dvě zabírající kola. Stejně tak jako při lapování, tak i při zaběhávání, je jedno 

kolo hnané a druhé brzděné. Mezi kola se přivádí proud oleje s brusivem nebo lapovací pasta. 

Pro zaběhávání se nechávají přibližně poloviční přídavky, než pro lapování. Zaběhávání se 

používá zejména u kol, která mají složitou geometrii, například ozubená kola se zakřivenými 

zuby. Dokončení jiným způsobem by bylo u těchto kol obtížné nebo zcela nemožné. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozuben%C3%A9_kolo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Modul_ozuben%C3%A9ho_kola&action=edit&redlink=1
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Závěr 

Účelem této práce bylo shrnout metody výroby ozubených kol se zaměřením na současné 

metody výroby ozubení. Dále se tato práce zabývala dosahovanými parametry kvality  

a produktivity jednotlivých metod. 

V první části této práce lze najít k čemu se ozubená kola používají a princip funkce 

ozubeného převodu. Dále je zde pak popis vzniku základních tvarů boků zubů. A nakonec je 

také v prví části rozdělení jednotlivých typů ozubení.  

Hlavní část této práce je rozdělena do tří skupin, a sice výroba ozubených kol, tepelné  

a chemicko-tepelné zpracování, a nakonec dokončovací metody obrábění ozubení.  

Současný trend výroby hojně využívá možnosti aromatizace a řízení strojů pomocí 

počítače. Jednou možností je tuto automatizaci použít na tradiční metody obrábění, kde 

zapříčiní úsporu času například díky efektivnějšímu přenastavování stroje. Dále se vyvíjejí 

metody obrábění, které jsou založeny hlavně na možnosti řízení stroje pomocí počítače. Tyto 

metody využívají moderní sofistikované programy, které zjednoduší obsluze stroje vyrobit  

i tvarově složitá ozubená kola. Hlavním zástupcem tohoto trendu je metoda zvaná InvoMilling. 

Dále se vyvíjejí stále výkonnější nástroje díky novým materiálům a povlakům. To 

umožnilo objevení nové, velice výkonné metody obrábění ozubených kol zvanou  

Power Skiving. Tato metoda pracuje s nástroji z velice odolných materiálů. 

Nové možnosti nabízí použití laseru pro výrobu ozubených kol. Laserový paprsek se dá 

použít pro vyřezávání ozubených kol z plechu nebo také pro povrchové kalení boků zubů. 

 Nové metody výroby ozubených kol přicházejí s vývojem nových materiálů a s dalšími 

možnostmi automatizace a využití počítačů ve strojírenství.  
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