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Měření tloušťky zubu ozubeného kola 
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U ozubených kol je nejčastěji měřeným rozměrem tloušťka zubu. 

Tloušťka zubu je délka kruhového oblouku mezi dvěma boky profilu zubu. 

 

Obrázek 1. Ozubené kolo 
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Šířku zubu měříme těmito způsoby: 

 

•Měřením šířky zubu na rozstupném válci 

 

•Měřením šířky zubu v konstantní šířce a výšce ) 

 

•Měřením polohy základního profilu 

 

•Kontrolou rozměrů přes zuby 

 

•Měřením rozměrů přes válečky 
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Teoretickou šířku zubu můžeme vypočíst dle vztahu: 

Kde:  

t- zubová rozteč 

 

x- koeficient posunutí profilu při korekci 

 

m- modul 

 

α- úhel záběru 
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Tento vzorec platí pro teoretickou hodnotu záběru bez vůle. 

 

Ve skutečnosti však záběr bez vůle není možný, proto se pro každé 

soukolí předepisuje určitá minimální vůle. 

 

Tloušťka zubu u ozubeného kola se v praxi měří velice často. 
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Měří se posuvnými měřidly, které nazýváme zuboměry. 

 

Obrázek 2. Optický zuboměr 
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Obrázek 3. Schéma optického  zuboměru 

1-Těleso přístroje  2- Průhled  3- Výškový mikrometr  4- Šířkový mikrometr  5- Ukazatel výškových údajů  6- 

Ukazatel šířkových údajů  7- Šířková stupnice  8- Výšková stupnice 
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Zuboměr je dvojité posuvné měřidlo, které má dvě na sebe kolmé stupnice. 

Na vodorovné stupnici se nastavuje šířka zubu ozubeného kola, na svislé 

stupnici výška ( hloubka ), ve které měříme šířku zubu. 

U optického zuboměru se hodnoty odečítají pomocí lupy, která je umístěná přímo 

v tělese měřidla.  

V jeho zorném poli můžeme pomocí pevného nitkového kříže a přestavitelných 

stupnic odečítat hodnoty s přesností  0,02 mm. 

Obrázek 4. Zorné pole optického zuboměru ( 1 ) 
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Měření tloušťky zubu pomocí optického zuboměru je velmi přesné a rychlé. 

Pro samotné měření se musí provést následující výpočty 

•Teoretický výpočet modulu 

•Hodnoty koeficientu posunutí profilu při korekci 

•Tloušťky zubu 

•Hloubky zubu 

Na vodorovné stupnici zuboměru odečítáme hodnoty šířky zubu 

Měření pomocí optického zuboměru 

Měření pomocí optického zuboměru 



Příklad zjištěných hodnot měřených optickým úhloměrem 
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Číslo měření Teoretická 

hodnota 

Naměřená hodnota šířky zubu Úchylka 

1. 3,925 3,94 3,92 0,015 -0,005 

2. 3,96 3,94 0,035 0,015 

3. 3,92 3,93 -0,005 0,005 

4. 3,96 3,94 0,035 0,015 

5. 3,94 3,92 0,015 -0,005 

6. 3,95 3,94 0,025 0,015 
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