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ABSTRAKT 
Tato bakalářské práce se zabývá konstrukcí převodů s plastovým ozubením. Cílem je 

zpracovat přehled současného stavu poznání v oblasti konstrukce ozubených plastových kol, 

které jsou provozovány v mazaném a nemazaném režimu. V současné době jsou plastové 

převody díky dlouholetému vývoji polymerních materiálů schopny nahrazovat ocelové 

převody v mnoha aplikacích. Nespornou výhodou je především jejich nízká výrobní cena a 

nízká hmotnost, což spolu s výbornými třecími vlastnostmi zefektivňuje řadu technických 

uplatnění. Práce si zakládá na důkladné rešerši odborné literatury, zejména vědeckých 

článků. V první části je čtenář seznámen s charakteristickými vlastnostmi polymerních 

materiálů, jež jsou podstatné při návrhu ozubení. Další část práce popisuje přehled možných 

typů a konstrukcí plastových ozubených převodů. Poslední část práce pojednává o 

způsobech poškození a opotřebení plastových ozubených kol, jejich provozních podmínkách 

a aplikacích. Důležitá fakta a poznatky vyplývající z řešení práce jsou shrnuty a 

komentovány formou diskuze. Bakalářská práce s ohledem na aktuálně řešené téma ve 

strojírenství přispívá k rozšíření povědomí v oblasti konstrukce a provozu plastového 

ozubení.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Plastové ozubení, polymerní materiály, mazání, opotřebení 

ABSTRACT 
The thesis discusses the matter of construction of gear trains using plastic parts in both 

lubricated and non-lubricated environment, trying to give an overview of an up-to-date 

information in the process. Nowadays, thanks to several years of development, polymer-

based gear systems can be used in many cases as a replacement for metal-based ones. The 

undeniable advantage of such replacement is mostly the lower production cost and its lower 

weight, which, together with favorable friction properties of polymer materials, makes a 

number of technological applications much more effective. The first part is dedicated to 

listing and defining the typical characteristics of polymer materials, which are essential in 

the process of designing the gear. The next part focuses on evaluation of the available types 

of solutions for plastic gear trains construction. The last topic is centered around possible 

defects and the wear as well as the operation conditions and a real-life application of such 

plastic gear system. The most notable findings are summed up and commented on in the 

form a discussion. Thanks to the chosen topic, the bachelor’s thesis adds to a closer 

understanding of the construction and operation of the plastic gear systems. 

KEYWORDS 
Plastic gears, polymers, lubrication, wear 
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1 ÚVOD 

Strojírenský průmysl dlouho patřil mezi nejproblematičtější oblast pro širší využití 

polymerních materiálů. Strojírenské součásti bývají tepelně a mechanicky namáhány, a proto 

vyžadují, aby jejich materiály měly poměrně vysoké hodnoty pevnosti a modulu pružnosti 

v příslušném rozsahu provozních podmínek. Dalším nárokem na strojní součásti je jejich 

geometrická přesnost a rozměrová stabilita. Bohužel však ve srovnání s kovovými materiály 

těmto podmínkám běžné plasty dlouho nevyhovovaly. Disponovaly ovšem jinými 

výhodami, např. korozivzdorností, schopností tlumení, nízkou hmotností, a především velmi 

nenákladným a rychlejším způsobem výroby (oproti kovům). Jelikož se během 20. století 

stala hlavním kritériem úspora nákladů a strojního času, začaly se plasty aplikovat i ve 

strojírenství. [1] 

Za posledních 40 let proběhla cesta průkopnických inovací v celé řadě strojírenských odvětí 

a v náročných aplikacích, které se původně zdály pro plasty nepravděpodobné. Díky rychle 

postupujícímu vývoji se však na trhu objevují nové druhy polymerů, např. s vyztuženými 

vlákny, které mají zvýšenou pevnost, tepelnou odolností apod. S výhodou tak mohou plasty 

nahrazovat kovové materiály i v mechanicky zatížených aplikacích, jako jsou např. ozubená 

kola. Oproti ocelovým ozubeným kolům dále nabízejí sníženou hlučnost během chodu a 

lepší kluzné vlastnosti, např. samomaznost. [1, 2] 

Plasty se dnes ve strojírenství plně využívají a jejich vývoj a uplatnění dále roste. Během 

několik desetiletí se dostatečně prověřilo používání polymerních materiálů pro výrobu 

ozubených kol. Jejich získanou důvěru dokládá množství firem, např. Victrex a LPM, které 

se ve světě výrobou plastových převodů nyní zabývají. Zmíněné vlastnosti plastových 

převodů dávají perspektivu na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků. Plastové ozubené 

převody se tak stávají značným inovačním hybatelem, ze kterého profituje jak zákazník, tak 

výrobce. [2] 

Aplikace polymerů je však omezena nízkými hodnotami mechanických vlastností a provozní 

teplotou těchto materiálů. Z dosavadní literatura navíc vyplývá, že poměr mechanických a 

kluzných vlastností, které jsou potřebné pro konkrétní ozubený převod, závisí na chemickém 

složení použitého polymeru. Studie se proto zabývá charakteristickými vlastnostmi 

polymerních materiálů pro návrh ozubení, konstrukcí, poškozením a mazáním plastových 

převodů.  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

2.1 Analýza problému 

Jedním z trendů dnešní doby je snahou uspořit hmotnost strojních zařízení a jejich součástí, 

což v důsledku vede ke zlepšení jejich efektivity. Jednou z možností, jak dosáhnout snížení 

hmotnosti strojů, je nahrazení původních ocelových materiálů materiály alternativními. 

Vhodnou alternativou jsou plastové materiály, které v posledních letech procházejí 

procesem intenzivního výzkumu a vývoje. V současné době se již tyto materiály uplatňují 

ve všech oblastech strojírenského průmyslu, a to jak ve formě tvarových mechanicky 

nezatížených dílů, tak především i mechanicky namáhaných technických součástí. 

Příkladem takovéto aplikace je i využití polymerních materiálů pro výrobu ozubených kol. 

Polymery umožňují zlepšit řadu nepříznivých vlastností ozubených kol vyrobených z 

kovových materiálů. Plastové převody mají oproti ocelovým tu výhodu, že mohou pracovat 

zcela v nemazaném režimu při zachování dobré odolnosti vůči opotřebení. Tento benefit 

vyplývá z unikátních kluzných vlastností polymerů, ze kterých jsou kola vyrobena. Situace 

je však ztížena složitým procesem zatěžování a změnou polohy kontaktní oblasti v průběhu 

záběrového cyklu ozubených kol. U ozubených kol vyrobených z polymerních materiálů se 

dále projevuje charakteristické opotřebení způsobené silnou závislostí mechanických 

vlastností na teplotě. V důsledku toho je navrhování plastových ozubených převodů obecně 

obtížnější než v případě ocelových převodů, jelikož vlastnosti ocelí se s teplotou téměř 

nemění. 

2.2 Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je zpracování přehledu současného stavu poznání v oblasti 

konstrukce převodovek s ozubenými koly, ve kterých jsou uplatněna plastová a 

kombinovaná soukolí provozovaná v mazaném a nemazaném režimu. Práce je tematicky 

zaměřena na návrh ozubení a studium způsobů poškození plastových ozubených kol. 

Dílčí cíle bakalářské práce: 

- zpracovat přehled charakteristických vlastností polymerních materiálu pro návrh 

ozubení, 

- zpracovat přehled možných typů a konstrukcí plastových ozubených soukolí, 

- zpracovat přehled způsobů poškození plastových ozubených kol a jejich provozních 

podmínek. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Rozmanitost druhů strojních součástí vyžaduje použití plastů nejrůznějších vlastností [1]. 

Konstrukční a vysokovýkonné plasty nabízejí celou řadu výhod a v mnoha případech mohou 

plnohodnotně nahradit kovy či keramiku. Používají se převážně pro aplikace, kde je žádoucí 

dobrý poměr mezi cenou a vlastnostmi při teplotách až do 300 ˚C. [3] V dnešní době je 

nahrazování kovových dílů konstrukčními plasty běžným trendem, jelikož často představují 

vhodné řešení pro mechanické součásti, jako jsou například převody, podpěry, ložiska, 

vymezovací vložky, součásti ventilů a mnohé další aplikace. Díky své nízké měrné 

hmotnosti a schopnosti pracovat v nemazaném režimu přinášejí plasty obrovské výhody pro 

veškeré pohyblivé díly. Používají se proto především pro mechanizmy. Uplatnění plastů je 

možné i v takových prostředích, která jsou pro kovy problematická a vyžadují použití 

speciálních a nákladných protikorozních slitin [4]. 

3.1 Podstata plastů 

Plasty jsou materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulární látky 

(polymery). Polymery se skládají z dlouhých řetězců tvořenými z mnoha opakujících se 

stavebních jednotek (monomerů), viz obr. 3-1. Tato řetězová struktura makromolekulárních 

látek přiděluje plastům řadu důležitých vlastností, jako je např. mechanická a chemická 

odolnost, nízká tepelná vodivost apod. Polymery vznikají chemickou reakcí zvanou 

polymerace (viz obr. 3-1), při které se nízkomolekulární sloučeniny s násobnou vazbou 

spojují do makromolekulárního řetězce. Přitom zastoupení prvků v monomeru a polymeru 

vzniknutém polymerací zůstává stejné a makromolekulární řetězce mohou nebo nemusí být 

mezi sebou spojeny chemickými vazbami. [1 str. 12] 

Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva), díky kterým lze 

připravit materiály s požadovanými užitnými vlastnostmi pro konkrétní konstrukční 

aplikace. Přísady slouží především ke zlepšení vlastností polymerů, mohou ovlivnit jejich 

zpracování, chránit je vůči degradačním procesům či snižují jejich cenu. [5] 

 

obr. 3-1 Proces polymerace [5] 
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3.2 Základní rozdělení polymerů 

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Základními skupinami jsou plasty a 

elastomery, viz obr. 3-2. Plasty se tradičně dělí na termoplasty a reaktoplasty.  

3.2.1 Termoplasty 

Termoplasty lze opakovaně ohřevem převést do stavu taveniny nebo viskózního toku a 

zpětným ochlazením pod teplotu tání přechází opět do tuhého stavu. Během zahřívání 

termoplastů neprobíhá žádná chemická reakce a při zpracování se nemění ani jejich 

chemická struktura. Změny, kterými materiál prochází, mají pouze fyzikální charakter a 

proces měknutí a tuhnutí je vratný (lze jej teoreticky opakovat do nekonečna). Tato 

schopnost je i základem recyklačních technologií termoplastů. Termoplasty se mohou podle 

nad molekulární struktury rozdělovat na amorfní a semikrystalické. [6 str. 279] 

3.2.2 Reaktoplasty 

Reaktoplasty jsou materiály, které jsou tavitelné a tvarovatelné jen určitou dobu po zahřátí. 

Během dalšího zpracovávatelského procesu a účinkem tepla dochází k chemické reakci, díky 

které se původní molekuly vzájemně pospojují kovalentními vazbami do tzv. prostorově 

síťové struktury. Tento nevratný proces se nazývá vytvrzování. Reaktoplast je po vytvrzení 

netavitelný, netvarovatelný a nerozpustný. Recyklace reaktoplastů je proto ve srovnání 

s termoplasty obtížnější a vyžaduje jiné postupy. Díky specifické stavbě řetězců mají 

reaktoplasty dobrou tuhost, pevnost a tvrdost, malou tažnost a rázovou odolnost. [6 str. 280]  

obr. 3-2 Základní rozdělení polymerů [autor] 
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3.3 Fázové stavy polymerů a jejich mechanické chování 

Při změnách teploty je mechanické chování polymerů specifické a například od kovů 

znatelně odlišné. Zatímco kovy mohou existovat ve všech třech fázích (plynných, kapalných 

a tuhých), polymery se nemohou z důvodu rozměrnosti svých makromolekul nacházet ve 

stavu plynném. Mezi stavem tuhým (sklovitým) a kapalným (viskózním) se u nich však 

objevuje navíc stav kaučukovitý, který je pro tuto skupinu látek charakteristický. Hranicí 

mezi sklovitým a kaučukovitým stavem je tzv. teplota skelného přechodu Tg, která je 

charakteristická pro každý druh polymeru. [1 str. 13] 

Vlastnosti polymerů jsou silně závislé na teplotě. V určité oblasti teplot se ale změny 

vlastností zrychlují a mohou se měnit skokově. Takové oblasti se nazývají přechodovými 

teplotami a v závislosti na teplotě se polymer může nacházet ve stavu sklovitém, 

kaučukovitém nebo kapalném. [5] 

3.3.1 Sklovitý stav 

Tento stav se nachází pod teplotou skelného přechodu Tg a je pro něj charakteristický vysoký 

modul pružnosti, viz obr. 3-3. Makromolekuly jako celky jsou tuhé, působením 

mechanického napětí dochází pouze k malým, okamžitě se projevujícím pružným 

deformacím (ideálně elastické deformace). Platí zde Hookův zákon lineární úměrnosti napětí 

a deformace. Polymer je v tomto stavu tvrdý a křehký. [1 str. 13] 

obr. 3-3 Závislost modulu pružnosti polymeru na teplotě 

[7] 
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3.3.2 Kaučukovitý stav 

Nad teplotou skelného přechodu Tg se nachází stav kaučukovitý (viz obr. 3-3), u kterého se 

po určité době mechanického namáhání řetězce snadno rozvinují. Po uvolnění napětí se tyto 

řetězce opět pozvolna vracejí do původního stavu, který je pro ně nejstabilnější. [1 str. 13] 

V přechodové oblasti v okolí Tg se vlastnosti amorfního termoplastu mění skokem a polymer 

nabývá kaučukovitou pružnost, díky které modul pružnosti E rapidně klesá. [6 str. 295] 

Semikrystalické polymery díky své krystalické fázi vyztužují kaučukovité amorfní oblasti a 

pokles modulu pružnosti E v oblasti Tg je podstatně menší než u amorfních polymerů. [6 str. 

296] 

3.3.3 Viskózní stav 

Při dalším nárustu teploty ztrácí amorfní termoplast v teplotní oblasti charakterizované 

teplotou měknutí Tf kaučukovitě elastické vlastnosti. V této oblasti modul pružnosti E klesá 

skokem na nulovou hodnotu a polymer přechází do viskózního stavu. V tomto stavu se 

mohou řetězce již volně pohybovat a nastává viskózní tok, způsobující nevratnou plastickou 

deformaci. Nad teplotou Tf se nachází oblast zpracovatelnosti amorfních polymerů 

technologickými postupy, jako je vstřikování, vytlačování apod. [1 str. 13] 

Teplota skelného přechodu Tg, při které nastávají největší skokové změny vlastností 

amorfních termoplastů se považuje za teoretickou hranici použitelnosti termoplastů, pokud 

nedochází k mechanickému namáhání. Po překročení této teploty dochází k samovolné 

deformaci vyrobené součásti a ztrátě jeho funkčnosti. S ohledem na spolehlivou funkčnost 

součástky je potom vhodné zvolit horní použitelnou teplotu asi o 10 až 20 ˚C nižší, než je 

teplota skelného přechodu Tg. Jednotlivé teploty skelného přechodu Tg polymerů jsou 

součástí jejich materiálových listů, viz příloha A a B. [5] 

Semikrystalické materiály se mohou naopak používat jako konstrukční materiály i nad 

teplotou skelného přechodu, a to až do mezní teploty ležící pod teplotou tání. 

Sesíťované amorfní polymery (reaktoplasty, pryže) se chovají ve srovnání s amorfními 

termoplasty odlišně. Tuhá síť chemických vazeb vylučuje přesuny makromolekul jako celku 

(materiály nelze roztavit). Proto můžeme při zvyšování teploty předpokládat jen náznak 

kaučukovité pružnosti, která se projeví v přechodové oblasti zeskelnění, a to jen velmi 

nepatrnou změnou v závislosti na hustotě zesítění (elastomery jsou materiály řídce sesítěné, 

na rozdíl od reaktoplastů). Modul pružnosti takového polymeru má proto nad teplotou 

skelného přechodu Tg stále vysokou hodnotu, která zůstává převážně konstantní až do 

teploty rozkladu (nad teplotou Tf). [5] 
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3.4 Vybrané vlastnosti plastů pro konstrukční použití 

Při navrhování součástí z plastů musí konstruktér na základě komplexního posouzení určit 

nejvhodnější tvar součásti a materiál, aby byly splněny požadavky (funkční, technologické 

a ekonomické), které jsou na součást kladeny. Měl by si být tedy vědom vlastností plastů, 

jelikož výběr správného polymeru pro výrobu strojních součástí je na těchto znalostech 

založen. [1 str. 16] 

3.4.1 Vlivy na vlastnosti plastů 

Před charakterizací jednotlivých vlastností základních typů polymerů je vhodné uvést, co 

vše ovlivňuje jejich vlastnosti, resp. vlastnosti jejich výrobků: 

• struktura, 

• molekulová hmotnost, 

• přísady (aditiva), 

• uspořádání makromolekul, 

• teplota a vlhkost okolí, 

• způsob, velikost a doba mechanického zatěžování, 

• technologické (procesní) podmínky zpracování materiálu ve finální výrobek. 

Vlastnosti polymerů lze souhrnně nalézt v jejich technické specifikaci v tzv. materiálovém 

listě, viz příloha A a B. Zde je uveden nejen typ polymeru, případně jeho složení, ale také 

zpravidla základní fyzikální, mechanické, tepelné, elektrické nebo jiné vlastnosti, které jsou 

důležité pro výběr materiálu, ale také pro hodnocení jeho kvality, popřípadě kvality 

vyráběného dílu. Důležitou součástí materiálového listu jsou podmínky přípravy a vlastního 

zpracování polymeru. [5] 

3.4.2 Mechanické vlastnosti při dlouhodobém konstantním namáhání 

Výrobky z polymerních materiálů jsou mnohokrát během svého používání vystavovány 

dlouhodobému působení síly. Tato síla může mít i při relativně nízkých hodnotách vliv jak 

na změnu samotné struktury polymerního materiálu, tak i na celkovou změnu rozměrů 

výrobku. Vzájemný vztah napětí, deformace a času za stálé teploty T se zjišťuje dvěma 

základními zkouškami. Tyto zkoušky se nazývají krípová zkouška a relaxační zkouška. [6 

str. 84] 

Při krípové zkoušce se zkušební těleso zatíží konstantním napětím a sleduje se změna 

deformace v čase. Naopak při relaxační zkoušce se zjišťuje časový pokles napětí při 

konstantní deformaci. Krípové a relaxační charakteristiky jsou důležité zejména pro 

termoplasty.  [1 str. 43] 
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Mechanické vlastnosti polymerů jsou vlivem jejich viskoelastického chování závislé na 

čase. S rostoucí dobou zatěžování pevnost a tuhost (modul pružnosti) klesá. 

Z krípových křivek (viz obr. 3-4) lze pro různé plasty odečtením deformace v daném čase 

pro různé hodnoty napětí sestrojit tzv. izochronní křivku, jak je ukázáno na obr. 3-5. S její 

pomocí je možné odhadnout deformaci polymeru po určité době namáhání, resp. lze pro 

maximálně přístupnou deformaci a požadovanou dobu namáhání (životnost) odhadnout 

maximálně přípustné zatížení. [5] 

Nejdůležitější mechanické vlastnosti plastů při krátkodobém namáhání, tj. kratším než 

1 minuta, se získávají tahovou trhací zkouškou. Výsledkem této zkoušky je závislost napětí 

na deformaci, díky které získáme potřebné materiálové charakteristiky. Následující graf 

ukazuje typické závislosti (napětí v tahu 𝜎𝑡 na měrném prodloužení 𝜀) na plastech s různými 

vlastnostmi, viz obr. 3-6. [1 str. 30] 

Z deformační křivky určujeme pevnostní charakteristiky, jako je mez pevnosti 𝜎𝑚, napětí na 

mezi kluzu 𝜎𝑦 a napětí při přetržení 𝜎𝑏. Křivky a) a d) platí pro materiály bez meze kluzu, 

křivka a) pro tvrdé plasty (reaktoplasty a amorfní termoplasty), křivka d) pro měkké plasty 

(nekrystalizující pryže). Křivky b) a c) znázorňují plasty s výraznou mezí kluzu, hlavně 

semikrystalické termoplasty za normální teploty. [5] 

 

obr. 3-4 Obecná krípová křivka polymerů [5] 
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obr. 3-5 Schéma sestrojení isochronních křivek polymeru; (a) krípová křivka; (b) isochronní 

křivka [5] 

obr. 3-6 Typické deformační křivky polymerů v tahu; (a) křehké materiály (b) houževnaté 

materiály s napětím na mezi kluzu 𝜎𝑦 nižším než napětí při přetržení 𝜎𝑏 (c) 

houževnaté materiály s napětím na mezi kluzu 𝜎𝑦 vyšším než napětí při přetržení 

𝜎𝑏 (d) houževnaté materiály bez meze kluzu [5] 
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Jestliže plast vykazuje mez kluzu 𝜎𝑦, považujeme tuto mez za horní hranici přípustného 

napětí při provozu součásti, neboť nad ní vznikají již velké trvalé deformace. Jestliže 

materiál nevykazuje žádnou mez kluzu, vztahujeme u tvrdých plastů dovolené napětí k mezi 

pevnosti 𝜎𝑚. U měkkých materiálů bez meze kluzu (elastomerů) je nutné mít na zřeteli 

deformace výrobků, a proto se jako dovolené napětí určuje takové napětí, při kterém vzniká 

trvalá deformace 1 %. Toto napětí označujeme 𝜎𝑥, viz křivka d) na obr. 3-6. Zvyšováním 

teploty klesá u všech plastů pevnost a modul pružnosti a mizí mez kluzu, takže původní 

křivky typu a), b) a c) tím nabývají charakter křivky d). [1 str. 31] 

Při navrhování součásti je nutné znát nejen hodnoty 𝜎𝑚 a 𝜎𝑦 získané při pokojových 

teplotách (20 ˚C), ale také v určitém rozmezí teplot, na které pro různé termoplasty 

poukazuje graf, viz obr. 3-7. 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-7 Závislost modulu pružnosti E na teplotě T u různých termoplastů [8] 
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3.4.3 Mechanické vlastnosti při cyklickém namáhání 

Mezi faktory ovlivňující životnost polymerů při dynamickém namáhání patří: 

• typ polymeru, 

• stárnutí polymeru, 

• geometrie součásti, 

• teplota a vlhkost prostředí, 

• doba zatěžování, 

• způsob namáhání. 

Při cyklickém dynamickém namáhání součástí z plastů dochází k únavě materiálu. Je-li 

součást z polymeru vystavována opakovaným tahovým nebo smykovým napětím, vznikají 

v místech porušení struktury materiálu nebo v místech koncentrace napětí jemné 

mikrotrhliny. Tyto trhlinky se postupem času spojují ve větší, viditelné únavové trhliny, 

které se šíří dál, až dojde k náhlému lomu součásti. Takovému lomu říkáme únavový lom, 

který je charakteristický tím, že mu nepředchází žádná plastická deformace (součást se 

nedeformuje a křehce praskne). Napětí, při kterém nastane lom, se nazývá mez časové únavy 

a je vždy nižší než krátkodobá mez pevnosti materiálu. 

Během namáhání plastů na únavu vzniká při konstantních hodnotách amplitudy napětí σa a 

středního napětí σs pozvolný růst deformace εa a εs a dochází k relaxaci napětí, viz obr. 3-8. 

Mezi časovým průběhem napětí a deformace existuje menší či větší fázový posuv (úhel δ), 

který je mírou nevratné absorpce energie materiálem. Tato energie se uvnitř polymeru mění 

v teplo, a pokud toto teplo není odvedeno, musíme počítat se vzrůstem teploty zkoušeného 

vzorku, poklesem pevnosti a modulu pružnosti. [1,5]  

obr. 3-8 Cyklické namáhání; (a) kríp při dynamickém namáhání; (b) relaxace při dynamickém 

namáhání plastů [7] 
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Polymer může být podroben tzv. únavové zkoušce, jejíž výsledky se zakreslují ve formě 

Wöhlerových křivek (viz. obr. 3-9). Tyto křivky určují počet zatěžujících cyklů N do lomu 

zkušebního tělesa (tj. jeho životnost) při různé amplitudě σa a konstantním středním napětí 

σs. 

U polymerních materiálů se však nevytvoří rovnováha mezi působícím napětím a vnitřními 

silami (se zvyšujícím se počtem cyklů má velikost napětí, které vyjadřuje odolnost 

únavovému lomu, neustále klesající tendenci), a proto u nich nelze stanovit hodnotu meze 

únavy ve stejném významu jako u oceli. U polymerů se stanoví tzv. časová mez únavy (σN) 

pro předem stanovený počet cyklů (N=107). 

Plasty vykazují lepší schopnost tlumit kmity a rázy než kovy. Mírou schopnosti plastů tlumit 

rázy je mechanický ztrátový součinitel tg δ. S jeho rostoucí velikostí je útlum kmitů a rázů 

silnější a tím se větší část mechanické energie materiálem pohltí a změní v teplo. [1,5,6] 

3.4.4 Rázová a vrubová houževnatost 

Rázová houževnatost materiálu souvisí se schopností materiálu rychle absorbovat energii, 

tedy deformovat se určitou rychlostí, a je měřítkem náchylnosti materiálu k lomu při 

rázovém namáhání. Je tedy vyjádřena množstvím práce (energie) spotřebované na přeražení 

normalizované zkušební tyče. Ve sklovitém stavu plastů je rázová houževnatost nízká, 

v oblasti teploty skelného přechodu Tg prudce vzroste. 

Vrubová houževnatost se měří stejným způsobem, ale zkušební tyč je ve středu své délky 

opatřena vrubem. V důsledku přítomnosti vrubu dochází v jeho okolí ke koncentraci napětí 

a při rázovém namáhání pak nastává porušení těles i houževnatých plastů a hovoříme o tzv. 

vrubové houževnatosti. Vrubová houževnatost je ve sklovitém stavu rovněž nízká a roste 

prudce při vyšší teplotě než rázová houževnatost. [1,5] 

obr. 3-9 Obecná Wöhlerova křivka pro ocel a polymer [5] 
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Poměr rázové a vrubové houževnatosti určuje vrubovou citlivost materiálu.  Čím je tento 

poměr vyšší, tím je materiál citlivější na vruby a na koncentraci napětí. Rázová a vrubová 

houževnatost polymerů závisí nejen na jejich druhu, složení, teplotě, vlhkosti a stárnutí, ale 

také na zkušební metodě, podmínkách zkoušky a tvaru i rozměrech zkušebního tělesa. 

Hodnoty rázové a vrubové houževnatosti polymerů můžeme najít v materiálovém listu, viz 

příloha A a B. [1,5] 

3.4.5 Tvrdost 

Tvrdost polymeru je důležitou mechanickou charakteristikou, která vyjadřuje odpor jeho 

povrchu vůči vnikání jiného, tvrdšího materiálu. Nejvyšší tvrdost ze všech polymerů 

vykazují reaktoplasty, nejnižší kaučuky. Tvrdost plastů se měří různými způsoby, neboť 

neexistuje univerzální metoda, který by vyhovovala jak pro tvrdé reaktoplasty, tak i pro 

měkké elastomery. Principem měření tvrdosti je vtlačování tělíska (indentoru) různého tvaru 

(kuličky, kužele) předepsanou silou do povrchu zkoušeného materiálu. Měří se hloubka 

vniknutí tělíska do polymeru po definované době a zpravidla při zatížení. U polymerů je ve 

výsledku zkoušky tvrdosti zahrnuta jak deformace plastická, tak deformace elastická. 

Pro měření tvrdosti polymerů je důležité zvolit vhodnou metodu měření. Pro tvrdé plasty se 

nejčastěji používá metoda podle Brinella a Rockwella (vtlačování kuličky), podle Shore D 

měříme středně tvrdé plasty a podle Shore A měkké plasty a elastomery. V tab. 1 je uveden 

příklad tvrdostí dvou konstrukčních plastů podle Brinella. [1,5] 

tab. 1 Tvrdost plastů při 23 ˚C a 50% relativní vlhkosti vzduchu podle Brinella (doba vtlačování 30 s, 

průměr ocelové kuličky 5 mm) [1] 

Polymer Zkratka Tvrdost (Brinnel) 

Polyamid 66 PA 66 80-140 BR 

Polyoxymethylen POM 130-160 BR 

 

3.4.6 Třecí vlastnosti polymerů 

Tření představuje odpor vůči vzájemnému pohybu mezi dvěma povrchy. Čím je koeficient 

tření µ nižší, tím snadněji dané dva povrchy kloužou po sobě. Mnoho strojních součástí a 

konstrukčních prvků (viz. obr. 3-10) vyžaduje od polymerních materiálů velmi dobré kluzné 

(třecí) vlastnosti, např. ozubená kola, kluzná ložiska, kluzná vedení řetězů a řemenů apod. 

Jelikož polymery disponují nižším koeficientem tření µ než např. keramika a kovy, mohou 

být aplikovány pro výrobu konstrukčních dílů s vysokými nároky na kluzné vlastnosti 

(dovoluje-li to jejich obecně nízká pracovní teplota). [1,5]  
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3.4.7 Tření v nemazaném režimu 

Smykové tření za sucha, bez mazání, se vyskytuje u plastů velmi často. Aby byl zajištěn 

dobrý odvod tepla, bývá protilehlá kluzná součást bývá obvykle z oceli nebo jiného kovu. 

Pokud je kluzná protilehlá součást také z plastu, je z důvodu jejich nízké tepelné vodivosti 

odvod tepla horší a možná zatížitelnost takových součástí nižší.  

Mezi polymery s dobrými kluznými vlastnostmi za sucha patří zejména: 

polytetrafluorethylen (PTFE), který má vůbec nejlepší kluzné vlastnosti (viz. tab. 2), dále 

polyoxymethylen (POM), polyamidy (PA), polyethylentereftalát (PET) apod. Třecí 

vlastnosti polymerů lze pozitivně ovlivnit přídavkem tzv. antifrikčních přísad, mezi které 

patří např. grafit, sulfid molybdeničitý (MoS2), oxid hlinitý (Al2O3), kapalná syntetická 

maziva, PTFE a další. Kluzné vlastnosti jsou ovlivněny celou řadou faktorů: materiály 

pohybující se dvojice, drsností povrchů, měrným tlakem, kluznou rychlostí povrchů, a 

především způsobem odvodu tepla, které se v procesu tření vyvíjí. [1,5] 

tab. 2 Typické hodnoty koeficientu tření µ pro vybrané polymery ve styku s ocelí (nemazaný režim) [5] 

Polymer Zkratka Koeficient tření µ 

Polytetrafluorethylen PTFE 0,04 

Polyoxymethylen POM 0,21 

Polyamid 6 PA-6 0,28 

POM + 20 % PTFE POM/PTFE 0,15 

obr. 3-10 Příklady kluzných aplikací polymerních materiálů; (a) kluzné vedení řetězu [9]; (b) plastové lineární 

ložisko LM8UU [10] 
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3.4.8 Tření při mazání 

Mazání kapalným nebo plastickým mazivem podstatně snižuje součinitel tření i opotřebení 

a vliv vlastností třecích materiálů se zmenšuje. Mazací vlastnosti lze pozitivně ovlivnit 

mazacími prášky, laky a kluznými plnivy, které se přidávají do polymeru. Mazání 

práškovým grafitem nebo MoS2 způsobuje uhlazení třecích ploch, a je proto vhodné jen pro 

plasty citlivé na drsnost (např. PTFE), které vyžadují velmi nízkou drsnost ocelové protilehlé 

součásti. Postřikovací laky na bázi PTFE snižují součinitele tření, ale působí jen do té doby, 

než se lak při běhu poruší a odstraní. 

Kluzná plniva v plastech jako C a MoS2, prášková přísada PTFE nebo polyethylen (PE) se 

při opotřebení z plastů uvolňují a působí tak jako mazivo a snižují součinitel tření. [1 str. 69]  

3.4.9 Stárnutí polymerů 

Stárnutí je proces vznikající v důsledku dlouhodobého působení vnějšího prostředí (světla, 

vody, záření, tepla, venkovního ovzduší), při kterém plasty prodělávají nevratné změny 

svých vlastností. Běžně dochází k působení několika činitelů zároveň a díky tomu je celkový 

efekt stárnutí pronikavější. Projevy stárnutí jsou zejména ztráta tažnosti a rázové a vrubové 

houževnatosti, snížení pevnosti, úbytek hmoty polymeru aj. 

Stárnutí tepelné a tepelně oxidační vzniká při delším působením zvýšených teplot, díky 

čemuž se rozrušují makromolekulární řetězce polymerů. Tento jev má za následek křehnutí 

plastů. Mluvíme-li o tepelně oxidačním stárnutím, tak plastová součást je vystavena nejen 

nadměrným teplotám, ale i přístupu vzduchu. Ke zlepšení odolnosti vůči tomuto druhu 

stárnutí se používají tepelně stabilizační a antioxidační přísady. 

Stárnutím vlivem povětrnosti rozumíme současné a střídavé působení slunečního záření, 

vzdušného kyslíku, vlhka, sucha, tepla a zimy na plastové součásti. Kvůli těmto vlivům po 

určité době dochází k rozrušování makromolekulárních řetězců a tím ke křehnutí, vzniku 

trhlin, žloutnutí, ztrátě barev a povrchového lesku. Stárnutí postupuje pozvolna s časem a 

snižování mechanických vlastností je přibližně lineární. Zlepšené odolnosti můžeme docílit 

přísadou stabilizátorů proti ultrafialovému záření, antioxidantů apod. [1,5] 
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3.4.10 Navlhavost a nasákavost 

Navlhavost a nasákavost je obecně schopnost látek přijímat vlhkost z okolního prostředí. 

Pokud se plast nachází ve vlhkém prostředí, mluvíme o navlhavosti, pokud je uložen ve 

vodě, jedná se o nasákavost. Pro oba případy však platí, že je to dlouhodobý proces založen 

na sorpci vody, která probíhá směrem od povrchu dovnitř materiálu až do rovnovážného 

stavu. Polymer je v rovnovážnému stavu, jestliže jeho vlhkost odpovídá relativní vlhkosti 

okolního prostředí. Sorpce vody je vratný děj. Při umístění navlhlé součásti z plastu do 

suchého prostředí klesá obsah vody v polymeru na takovou hodnoty, která odpovídá relativní 

vlhkosti nového okolního prostředí. 

Příčinou sorpce vody polymerů je zejména jejich chemická struktura a složení materiálu. 

Z chemického pojetí jsou polymery náchylnější k navlhnutí, pokud obsahují ve svém řetězci 

makromolekuly atomy silně elektronegativních prvků (souvisí tedy s jejich polaritou). Mezi 

atomy, které se vyznačují silnou elektronegativitou, patří např. kyslík, dusík, chlor, kde 

jejich elektronegativita vyjadřuje schopnost přitahovat vazebné elektrony. Polymery 

s polární povahou (PA, polykarbonát – PC, POM apod.) jsou mnohem náchylnější 

k navlhání než polymery s nepolární povahou (polypropylen – PP, polystyren – PS, PTFE 

apod.), které mají obecně velmi nízkou navlhavost. Sorpce vody je tím rychlejší, čím je vyšší 

relativní vlhkost okolního prostředí, ve kterém se polymer nachází.  

Důsledkem obsahu vody v plastu je pokles meze pevnosti a modulu pružnosti, zvýšení 

houževnatosti a tažnosti, změna rozměrů, zhoršení elektrických izolačních vlastností a 

odolnosti materiálu vůči vyšším teplotám. [1,5] 

3.4.11 Chemická odolnost 

Jedna z největších výhod plastů v porovnání s kovy je jejich chemická slučitelnost, 

chemická odolnost a odolnost vůči korozi. Výběrem správného polymeru konstruktér může 

garantovat schopnost odolávat i těm nejvíc nepříznivým podmínkám okolního prostředí bez 

přídavných ochran, jako např. povrchová úprava, lakování apod. [11] Chemická odolnost 

plastů vůči ropným produktům nebo různým chemikáliím závisí na chemické stavbě a 

struktuře daného polymeru. Při styku chemické látky s polymerem dochází k její absorpci, 

která může způsobit fyzikální vratnou nebo chemickou nevratnou změnu polymeru. Tento 

jev se nazývá koroze polymerů. [1,5] 

Projevem fyzikální změny je bobtnání polymeru, které může následovat až k rozpuštění 

polymeru v dané chemikálii (rozpouštědle). Polymer nabývá původních vlastností, jestliže 

se rozpouštědlo odstraní (např. vysušením). 

Chemickou změnu uvažujeme, jestliže dochází k chemické reakci látky s polymerem, která 

způsobuje trvalou změnu či destrukci vlastností polymeru. Působí tak zejména kyseliny, 

zásady a oxidační látky. [1,5] 
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Důležitou roli u ozubených kol hraje kontakt s chemikáliemi, které se v procesu používají: 

např. dělicí prostředky, maziva a provozní prostředky. [12] Je proto důležité, aby chemikálie 

(hlavně oleje a plastická maziva) byly s daným polymerem ozubeného kola kompatibilní a 

nechovaly se vůči polymeru agresivně. Maziva na bázi silikonových a PFPE 

(perfluoropolyéter) lubrikantů jsou vhodné pro většinu polymerů, např. 

akrylonitrilbutadienstyren (ABS), PA, PC, polyetereterketon (PEEK), POM apod. Do styku 

s mazivy obsahující lubrikanty na bázi organických sloučenin (estery) by neměly přicházet 

polymery, jako jsou např. ABS, PC a PP. Voda a anorganické látky v ní rozpuštěné 

(kyseliny, louhy a soli) nenarušují termoplasty v nijak významné míře. [11, 13] Pro ta 

nejnáročnější prostředí je vhodné použít polymer PEEK, který disponuje excelentní 

odolností vůči chemikáliím a všem známým automobilovým kapalinám. [14] 

3.4.12 Koroze za napětí 

Pokud jsou plasty vystaveny mechanickému namáhání (vnějšímu nebo vnitřnímu napětí) za 

současného účinku určitých kapalin nebo par, projevuje se u nich tzv. koroze za napětí. V 

důsledku tohoto vzájemného působení se na povrchu vytvářejí trhliny, které se postupně šíří 

a prohlubují. Tento jev má za následek prudké zhoršení mechanických vlastností výrobku a 

nakonec vede až ke vzniku křehkého lomu. [5] 

3.4.13 Teplotní roztažnost  

Teplotní roztažnost patří mezi jedny z nejvíce sledovaných vlastností polymerů a je 

vyjádřena jako koeficient délkové teplotní roztažnosti α, který udává míru změny délky 

materiálu v důsledku změny teploty. Polymery kvůli jejich chemické struktuře vykazují 

podstatně vyšší koeficient α než kovy (až o řád vyšší, viz tab. 3), což může zásadně ovlivnit 

konstrukci polymerních dílů. [5] Tuto vlastnost je třeba nadále uvážit v následujících 

případech: součásti s úzkým tolerančním rozsahem, vysoké teplotní rozdíly a kombinované 

konstrukce plast-kov. [15] Koeficient délkové teplotní roztažnosti polymerů je možné snížit 

zejména použitím výstužných vláken (např. skelných), anebo přídavkem plniv (např. C, 

MoS2). Touto modifikací lze dosáhnout hodnot, které jsou srovnatelné s hodnotami platnými 

pro hliník. Polymer s nízkou teplotní roztažností je např. PEEK, jehož hodnotu můžeme najít 

v materiálovém listu, viz příloha B. [1, 5, 15] 



 

25 

3.4.14 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost je schopnost látek vést teplo a vyjadřuje rychlost šíření tepla ze zahřáté 

části látky do jiných, chladnějších částí. Tepelná vodivost je definována součinitelem tepelné 

vodivosti λ, jehož hodnota je u polymerů podstatně nižší než u kovů (2–3 řády, viz tab. 3). 

Špatná tepelná vodivost plastů zapříčiňuje např. dlouhé technologické úseky při jejich 

zpracování, což ovlivňuje celkovou dobu celého výrobního procesu. Na druhé straně jsou 

polymery výbornými tepelnými izolátory. [1, 5] 

tab. 3 Typické hodnoty tepelných vlastností polymerů, oceli a mědi [5] 

Materiál Zkratka α 

[𝑲−𝟏] 

λ 

[𝑾/𝒎 ∙ 𝑲−𝟏] 

Polyamid 6 PA-6 9 ∙ 10−5 0,29 

Polykarbonát PC 6 ∙ 10−5 0,21 

Ocel - 1,1 ∙ 10−5 50 

Měď - 1,65 ∙ 10−5 380 

 

3.5 Srovnání plastů a kovů 

3.5.1 Pevnostní výpočet 

Namáhání materiálu pouze elasticky, tj. v mezích Hookova zákona 𝜎 = 𝜀𝐸, je základ pro 

výpočet pevnosti kovových součástí. U plastů však tento styl výpočtu zvolit nelze, protože 

plasty obecně vykazují relativně velmi úzké oblasti platnosti Hookova vztahu. Jejich modul 

pružnosti E se následkem viskoelastického chování polymerů v závislosti na teplotě a 

frekvenci zatěžování značně mění, a není tedy materiálovou konstantou, jako je tomu u kovů.  

Deformace plastů 𝜀 se rovněž neskládá pouze z pružné deformace jako při běžném namáhání 

kovových součástí, ale je složena z deformace ideálně elastické 𝜀1, viskoelastické 𝜀2 a 

plastické 𝜀3. [1 str. 17] 
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3.5.2 Tahové diagramy plastů a kovů 

Zkouška tahem se u plastů provádí stejným způsobem jako u kovů. Průběh tahových 

diagramů polymerů je ale na rozdíl od kovů silně závislý na teplotě a čase. V závislosti na 

různých podmínkách zkoušky se u jednoho typu polymeru mohou vyskytovat rozdílné tvary 

průběhů. Jsou to tvary průběhu křehkého charakteru (nízké teploty, vysoká zatěžovací 

rychlost), křivky s výraznou mezí kluzu za normálních teplot a houževnatý charakter bez 

meze kluzu, viz. obr. 3-6. [6] 

Za zmínku také stojí, že u většiny termoplastů (např. polymer polymethylmethakrylát – 

PMMA) dochází ke značné změně chování v teplotním rozsahu 4 ̊ C až 60 ̊ C, jak poukazuje 

obr. 3-11. Při nízkých teplotách je materiál pevný a křehký, zatímco se zvyšující se teplotou 

klesá pevnost a roste plasticita. U kovů bychom podobnou změnu vlastností mohli očekávat 

při podstatně vyšších teplotách (běžná konstrukční ocel S355 si zachovává své materiálové 

vlastnosti do 400 ˚C). [16, 17] Při tahové zkoušce semikrystalických polymerů a kovů si 

můžeme všimnout další odlišnosti, viz obr. 3-12. U semikrystalického polymeru na rozdíl 

od kovu nedojde po vytvoření krčku k jeho náhlému přetržení v zúžení (obr. 3-12 b), ale 

krček se postupně rozšíří po celé délce vzorku, jak ukazuje obr. 3-12 a. Až poté dojde 

k destrukci vzorku. 

obr. 3-11 Závislost relativního prodloužení na napětí polymeru PMMA pro různé 

teploty [16] 
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3.5.3 Přednosti a nedostatky polymerních materiálů oproti kovům 

V konkurenci s kovy se konstrukční plasty prosadily především svojí snadnou 

zpracovatelností, nízkou hmotností a obecně vhodným poměrem mezi užitými vlastnostmi 

a cenou. Mnohé plasty překonávají kovy svou odolností vůči chemikáliím, elektroizolačními 

vlastnostmi a zejména schopností tlumit vibrace a rázy právě díky své tuhosti. [19] Jedním 

z případů, kdy může být výhodnější upřednostnit polymerní materiály před kovy je použití 

samomazných ložisek. Díky nim lze docílit nižších třecích účinků bez mazacího systému, 

zvýšení provozní spolehlivosti celého strojního zařízení a snížení nároků na jeho údržbu. 

Ocelová ozubená kola pracující běžně v olejové lázni se například v potravinářském či 

v textilním průmyslu nahrazují plastovými nemazanými ozubenými koly. Ušetří se tak na 

olejovém mazání a zabrání se znečištění okolí olejem. [1] Za zmínku také stojí, že na vlastní 

výrobu a zpracování plastů je potřeba mnohem méně energie i práce než u kovů. [19] 

I přes veškeré výhody plastů existují však takové vlastnosti, které plastům oproti kovům 

scházejí. Patří k nim především nízká teplotní odolnost, významná změna mechanických 

vlastností s teplotou a časem, teplotní roztažnost a anizotropie (zvláště u vstřikovaných 

výrobků). Tyto nedostatky vyplývají především ze skutečnosti, že polymery jsou oproti 

kovům organické látky. Nevýhodou je dále hořlavost, povětrnostní a fyzikální stárnutí, 

navlhavost a vrubová citlivost. Plasty mají také ve srovnání s kovy negativnější dopad na 

životní prostředí, což souvisí s jejich horší recyklací. Většinu ze zmíněných nevýhod lze 

ovšem potlačit nebo eliminovat vhodnou volbou přísad (aditiv), plniv, vyztužujících vláken, 

přípravou polymerních směsí nebo modifikacemi. [19] 

 

 

obr. 3-12 Příklady tahových diagramů pro; (a) polymery [18]; (b) kovy s výraznou mezí kluzu [autor] 



 

28 

3.6 Ozubené plastové převody 

Typickou strojní součástí je ozubené kolo, které přenáší otáčivý pohyb a mechanickou 

energii z jednoho hřídele na druhý. Točivý moment a rotační pohyb se převádí mezi hnacím 

a hnaným kolem boky zubů ozubených kol. Zajišťují tak lepší přenos ve srovnání s ostatními 

převody, jako jsou například řemenové, lanové a řetězové. [20] 

Ozubená kola z plastů jsou schopna díky svým vlastnostem nahradit ocelová kola hlavně 

v nemazaném provozu, kde je vyžadováno tlumení rázů a vibrací, tichý chod a odolnost proti 

korozi. Používají se především pro přenosy menších sil při nižších obvodových rychlostech. 

Obecně jsou plastová kola vyráběna vstřikováním z termoplastů umožňující levnou sériovou 

výrobu malých kol i s geometricky složitým ozubením. Další metodou výroby je obrábění 

z desek, bloků či tyčí, popřípadě odlévání, díky kterému mohou ozubená kola nabývat 

velkých rozměrů. [1 str. 148] 

3.6.1 Přesnost ozubených plastových kol  

Při navrhování ozubených kol z plastů musí konstruktér podle daných požadavků zvolit 

úroveň přesnosti ozubení, která je v rámci možností dostupná na trhu. Kromě toho musí být 

ozubená kola vyrobena za nízké náklady a splnit požadavky, které se týkají zatížení, tichosti 

chodu, spolehlivosti a životnosti. Mezi faktory ovlivňující rozměry ozubených kol z plastů 

patří provozní teplota, vlhkost, materiál, způsob jejich výroby, a jelikož ozubená kola 

většinou přicházejí do styku s mazivem, tak i účinek chemikálií. Běžně používané materiály 

pro ozubená kola z plastů představují dva hlavní typy termoplastických pryskyřic: materiály 

s vysokým smrštěním (PA, POM) a amorfní sloučeniny s nízkým smrštěním (PC, ABS). Do 

praxe se také zavádějí různé polymerní směsi, nové typy aditiv a plniv a polymery plněné 

vlákny. Typické přesnosti ozubených kol jsou uvedeny v následující tab. 4. [21] 

tab. 4 Přesnosti ozubených kol z plastu podle ISO a AGMA [21] 

Popis ISO AGMA 

Dobrá přesnost ozubení dosažená frézováním odvalovacím způsobem, 

tvarováním nebo vstřikováním pomocí prvotřídních strojů a obsluhy. 

 

8-9 

 

8-9 

Nominální přesnost ozubení dosažená odvalovacím způsobem 

frézování, tvarováním nebo vstřikováním u starších strojů a méně 

kvalifikovaných operátorů. 

 

10-11 

 

6-7 
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3.6.2 Typy plastových soukolí a jejich uspořádání 

Dvě společně zabírající ozubená kola tvoří ozubené soukolí (ozubený převod). Existuje 

mnoho různých provedení ozubených soukolí a jsou víceméně shodné se 

soukolími ocelovými [22]. Nejčastěji se rozlišují podle vzájemné polohy os společně 

zabírajících kol soukolí: 

• čelní s přímými zuby (obr. 3-13 a), 

• kuželové s přímými zuby (obr. 3-13 b), 

• čelní se šikmými zuby (obr. 3-13 c), 

• šnekové (obr. 3-13 d). 

Ve strojírenství se nejvíce setkáme s plastovým soukolím čelním s přímými a šikmými zuby. 

Čelní ozubená soukolí s přímými zuby 

Čelní ozubená kola s přímými zuby jsou konstrukčně relativně jednoduchá a snadno 

vyrobitelná. Jejich záběr společně zabírajících boků zubů začíná najednou po celé šířce 

ozubení, díky čemuž vzniká na ložiskách pouze radiální zatížení. Použití tohoto soukolí je 

vhodné pro nižší rychlosti (do 20 m/s) a tam, kde hlučnost nehraje roli. [21, 22] 

Čelní ozubená soukolí se šikmými zuby 

U čelních ozubených soukolí se šikmými zuby je vstup i výstup zubových dvojic do i ze 

záběru pozvolný a postupuje plynule po celé délce zubu. Oproti soukolí s přímými zuby je 

trvání záběru delší a zatížení zubů rovnoměrnější, díky čemuž převody se šikmými zuby 

mohou přenášet větší výkony s vyšší obvodovou rychlostí při tichém a klidném chodu. 

Nevýhoda použití těchto převodů je vznik axiální síly, která namáhá ložiska a hřídele. [21, 

22] 

obr. 3-13 Druhy ozubených plastových soukolí; (a) čelní s přímými zuby [23]; 

(b) kuželové s přímými zuby [24]; (c) čelní se šikmými zuby [25]; 

(d) šnekové [26] 
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Kuželová soukolí 

Kuželová ozubená kola se používají pro přenos otáčivého pohybu a mechanické energie 

mezi různoběžnými hřídeli (nejčastější úhel os je 90 ̊ ). Tyto převody přenáší sílu jak axiální, 

tak radiální a musí být přesně namontovány, aby správně fungovaly. Plastová kuželová 

soukolí se v praxi zatím moc nepoužívají a konstruktéři stále hledají jejich využití. [21, 22] 

Šneková soukolí 

Šneková soukolí zaručují přenos otáčivého pohybu a mechanické energie mezi 

mimoběžnými hřídeli (úhel mimoběžných os bývá nejčastěji 90 ̊ ), jejichž osy jsou zpravidla 

navzájem kolmé. Šnekové převody zaručují vzájemně pevnou kinematickou a silovou vazbu 

působící na nejkratší spojnici mezi šnekem (většinou hnací prvek) a šnekovým kolem (hnaný 

prvek). Zaručují velký převodový poměr, tichý a plynulý chod, ale nízkou účinnost. 

Nejčastěji se setkáme s kombinací s plastovým šnekovým kolem a ocelovým šnekem 

eliminujícím teplo, které šnekové soukolí generuje (viz obr. 3-13 d).  [21, 22] 

3.6.3 Konstrukce ozubených kol a jejich výroba 

Různorodost technických aplikací plastových ozubených kol vyžaduje zvážení všech jejich 

typů konstrukcí a druhů výroby tak, aby soukolí vydrželo předem známé zatížení, anebo 

v opačném případě, aby nebylo zbytečně předimenzováno. K technologiím výroby 

ozubených kol patří odlévání, vytlačování, obrábění, novodobě 3D tisk, vyfukování, 

lisování, spékání, vystřihování a vstřikování, které je nejpoužívanější. Jelikož tato 

bakalářská práce není založena na výrobě plastových kol, bude pozornost věnována pouze 

jejímu krátkému přehledu. S ohledem na dané požadavky (velikost a pevnost soukolí, 

zatížení) se konstrukce a výroba ozubených kol může dělit na: 

Litá ozubená kola 

Sériově vyráběné díly se zhotovují metodou odstředivého či gravitačního lití. Výhodou této 

technologie je možnost vyrábět díly o značných rozměrech (2,5 metrů s hmotnostní až 2,5 

tuny). Při výrobě kusové se upřednostňuje metoda ručního lití. Aby byl daný výrobek co 

nejkvalitnější, zhotovuje se odlitek polymerizací z taveniny, která má homogenní strukturu 

a vysokou krystaličnost. Mezi nejpoužívanější materiály určené k odlévaní jsou PA 6 G 

(polyamid 6 litý) a PA 12 G (polyamid 12 litý). Po odlití se výrobek nechá ochladnout a 

posléze putuje k finálnímu opracování, které spočívá v temperování anebo jen obrábění 

funkčních ploch a otvorů. [27] 
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Obráběná ozubená kola 

Výchozím polotovarem jsou bloky, tyče, kotouče a desky. Finální výrobky májí většinou 

tvar plných celistvých kotoučů (viz obr. 3-14 a), aby se uspořila energetická náročnost při 

jejich opracování. Obrábí se kola, která nabývají šířky obvykle pěti až desetinásobku 

normálního modulu mn. Vyšší hodnoty šířky se mohou použít u materiálů s nižší tuhostí, aby 

se kola radiálním tlakem nebortila. Ozubení se vytváří odvalovacím frézováním nebo 

odvalovacím obrážením. Technologie obrábění se používá u kusové výroby a obrábí se 

takové materiály, které nelze vstřikovat nebo lisovat. [1 str. 163] 

U rozměrných ozubených kol se dělá z plastu pouze věnec (viz obr. 3-14 b) a přišroubuje se 

ke kovovému kotouči (viz obr. 3-14 c). Díky této kombinaci dojde ke zvýšení tuhosti a 

předejde se tak velkým rozměrovým změnám způsobeným teplotní roztažností a navlhavostí 

polymerů. Při montáži se musí dbát na to, aby matice šroubů nebyly příliš utaženy, jinak 

může dojít k prasknutí věnce. Proto je doporučeno použití pružných podložek pod matice 

šroubů. [1 str. 164] 

Ozubená kola z textitu 

Jako výchozí polotovar pro výrobu těchto kol se smí použít pouze desky, u nichž jsou vrstvy 

tkaniny vzájemně pootočeny, aby se omezila anizotropie tkaniny. Desky se mohou 

opracovávat řezáním, soustružením, frézováním a vrtáním. Je důležité, aby se kola 

neobráběla z navíjených tyčí či trubek, jelikož by se zuby v rovinách textilní výztuže snadno 

ulomily. Doporučuje se, aby byl u textilových kol modul ozubení mn > 1mm, především u 

hrubší tkaniny. U velmi malých zubů by jinak heterogenita přispívala k šíření a tvorbě trhlin. 

[1 str. 164, 30] 

obr. 3-14 Obráběná ozubená kola; (a) celoplastové kolo [28]; (b) ozubený plastový věnec [29]; (c) kovový 

kotouč [29] 
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Ozubená kola vyrobená vystřižením 

Tato metoda výroby je vhodná i pro menší ozubení, neboť ozubená kola jsou vystřihována 

z tenkých desek kartitu, jejichž výztužné papírové vrstvy s pryskyřičným pojivem mají 

velmi jemnou strukturu. Díky zanedbatelnému krípu mají kartitová kola lepší rozměrovou 

stabilitu než kola z termoplastů. [1, 30] 

Vstřikovaná ozubená kola 

Technologie vstřikování je nejpoužívanější metodou výroby plastových ozubených kol a 

plastových výrobků všech druhů vůbec. Je vhodná pro větší výrobní série, kde se vstřikují 

jak plněné, tak i neplněné termoplasty a kola do průměru 150 mm (výjimečně i více). Tvar 

vstřikovaného kola závisí na tvaru vstřikovací formy a může být téměř libovolný. 

Jednou z vhodných úprav vstřikovacích forem je použití tvaru odlehčeného kola (viz obr. 

3-15) neboť finálnímu výrobku dává dobrou tuhost při poměrně tenké stěně. Výhody 

tenkých stěn spočívají v úspoře materiálu, rychlejším výrobním cyklu a menším smrštění 

kola při vstřikování. Provedení odlehčujících otvorů v ozubeném kole má za následek 

nerovnoměrné smrštění po obvodě, a proto se používá jen pro méně přesná soukolí. [1] 

Ozubená kola zhotovená technologií rapid prototyping (3D-tisk) 

Technologie rapid prototyping, též známá pod pojmem 3D tisk, je aditivní technologií, jejíž 

princip spočívá v postupném nanášení vrstev, které jsou vzájemně spojené tavením nebo 

lepením. Všechny technologie 3D tisku pracují na stejném principu a v současné době 

neexistuje taková, která by byla univerzální a vhodná pro všechna použití. Podle toho, jakou 

podobu má tiskový materiál a jakým způsobem je zpracován, lze rozdělit nejpoužívanější 

technologie 3D tisku na: 

• technologie FDM – materiál je v podobě tiskové struny vytlačovaný tiskovou hlavou 

skrz rozehřátou trysku, 

• technologie SLA – materiál je vytvrzován světelným paprskem (UV laser či DLP 

projektor), 

• technologie SLS – materiál je v podobě jemného prášku sintrován (spékán) laserem. 

obr. 3-15 Ozubená kola vstřikovaná z plastů s různými druhy odlehčovacích otvorů [31, 32, 33] 
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Technologie 3D tisku je vhodná pro výrobu rychlých a levných prototypů a v současné době 

se díky nástupu levnějších technologií uplatňuje i v kusové a malosériové výrobě. 

Nevýhodou této metody je časově náročnější výroba, nehomogenita a opracování 

(odstranění podpůrného materiálu) finálního výrobku. Velikost tištěného kola záleží na 

pracovním prostoru tiskárny a mohou se tisknout vnitřní a vnější tvary libovolné složitosti.  

[34] 

3.6.4 Možnosti upevnění ozubených plastových kol na hřídeli 

Je důležité mít na vědomí, k jak velkému zatížení může v daném soukolí dojít, a proto podle 

toho vybrat vhodný způsob upevnění ozubeného kola na hřídel. Upevnění má být 

jednoduché, avšak funkční tak, aby byl zajištěn stálý přenos kroutícího momentu. Lze 

vybírat z těchto možností upevnění [1 str. 166]: 

Pero vystříknuté/vytisknuté vcelku s kolem 

Nejjednodušší upevnění ozubeného kola na hřídel, které je realizováno jedním či dvěma pery 

(viz obr. 3-16 a). Pero je vytisknuto nebo vystříknuto v celku s kolem, ale drážka na hřídeli 

musí být průběžná až na konec hřídele a její hrany musí být zaobleny nebo zkoseny. Dalším 

způsobem uchycení je zploštění středového otvoru v kole (viz obr. 3-16 b) a následuje 

odpovídající frézování hřídele do daného tvaru středové díry. Tato metoda je vhodná pro 

menší kola a nižší zatížení. [1 str. 165] 

Použití pojistného šroubu 

Jestliže je ozubené kolo jednostranně prodloužené nábojem, může se pro malé zatížení 

použít pojistného šroubu (viz obr. 3-16 c) nebo příčného kuželového kolíku. [1 str. 167] 

 

obr. 3-16 Upevnění vstřikovaných ozubených kol na hřídeli; (a) drážkou pro pero [35]; (b) jednostranně 

zploštělým otvorem [36]; (c) pojišťovacím šroubem [37, 38] 
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Otočné uložení na hřídeli 

Plastová ozubená kola díky svým vlastnostem umožňují jednoduché otočné uložení na 

hřídeli, protože středový otvor kola může při nízkých otáčkách sloužit přímo jako kluzné 

ložisko. K nejmenšímu opotřebení dochází, jestliže je zachována podélná symetrie kola. 

Tímto způsobem se otvor v náboji nebude nerovnoměrně vyběhávat. Plasty, které mají dobré 

kluzné vlastnosti a jsou tedy vhodné pro otočné uložení ozubených kol na hřídeli, jsou PA a 

POM. V případě vysokých otáček je vhodné zalisovat do otvoru v náboji kuličkové ložisko, 

jak lze vidět na obr. 3-17 a. [1 str. 167] 

Kombinovaná ozubená kola 

Nejsložitějším a nejspolehlivějším upevněním jsou kombinovaná kola (viz obr. 3-17 b), kde 

náboj a disk kola mohou být z hliníku, litiny oceli aj. a na ně je nastříknut nebo nalisován 

ozubený věnec z plastu. K této kombinaci dochází u ozubených kol, která by byla jako celek 

křehká a málo tuhá, nebo kola, u nichž se požaduje velká rozměrová stabilita s přesným 

záběrem. K zabránění pootočení věnce proti náboji slouží drážky, které se nachází na obvodě 

kovové vložky. [1 str. 167] 

Integrované ozubené kolo 

Technologie vstřikování umožňuje u velkých výrobních sérií účelně spojovat jednoduché 

jednoúčelové součásti ve složitější integrovanou víceúčelovou součást. Jediný výstřik 

z POM tvoří hřídel, kluzná ložiska a ozubené kolo, jak poukazuje obr. 3-18. [1 str. 167] 

Nastříkání kola na kovové hřídele 

Jiným vhodným způsobem uchycení malých ozubených kol je nastříknutí na kovovou hřídel, 

která je opatřena prolisy, vroubky anebo vylisovanými výstupky (viz obr. 3-19). [1 str. 167] 

obr. 3-17 Plastová ozubená kola; (a) otočné uložení se zalisovaným ložiskem [39, 40]; (b) kombinovaná 

ozubená plastová kola s ocelovým nábojem [41, 42] 
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obr. 3-18 Integrované ozubené kolo vystřiknuté z POM; 1 – kluzné ložiskové plochy, 2 – ozubené kolo, 3 – 

hřídel [autor] 

obr. 3-19 Nastříknutí malých ozubených kol na kovové hřídele [autor]; (a) prolisovaný hřídel; (b) hřídel 

s vylisovanými výstupky; (c) vroubkovaný hřídel 
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3.7 Způsoby a typy poškození plastových ozubených kol 

V důsledku vysokého provozního zatížení, drsných provozních podmínek nebo únavy může 

dojít k poškození ozubených kol. Při rozhodování o záměně ocelového kola za plastové je 

konstruktér nucen pečlivě zvážit pracovní prostředí, velikost a druh zatížení, materiálové 

vlastnosti, zpracovatelnost a náklady. Toto posouzení je důležité, jelikož poškození 

plastových ozubených soukolí je od ocelových značně odlišné, a to především kvůli 

rozdílným mechanickým vlastnostem těchto dvou materiálů. Literatura [43] uvádí, že 

ozubená kola jsou zodpovědná za 60 % veškerých poruch převodovek. U převodovek 

s plastovými ozubenými koly pak většina poruch vzniká jejich tepelným poškozením 

(roztavení nebo tepelná únava materiálu), ke kterým u ocelových kol nedochází. Další 

selhání převodovek může být způsobené poškozením zubů ve formě opotřebení (abrazivního 

a adhezivního), pittingu nebo samotného lomu zubu.  

Klasifikace poruch ozubených kol z plastů (viz obr. 3-20) podle příčin má mimořádný 

význam, jelikož díky ní je možno určit provozní podmínky, které k poškození vedly. Rozbor 

poruch podle vzhledu pak mnohdy umožní zčásti nebo úplně zabránit havárii vhodnou 

konstrukční či technologickou modifikací. [21, 44, 45, 50] 

3.7.1 Opotřebení 

Při konstrukci ozubených kol z plastů se konstruktéři mimo jiné musí zabývat i opotřebením, 

aby bylo dosaženo jejich požadované životnosti. Míra opotřebení záleží hlavně na 

pracovních podmínkách, ke kterým patří např. obvodová rychlost a velikost zatížení. Mezi 

nejčastější typy opotřebení ozubených plastových kol patří opotřebení adhezivní a abrazivní. 

[46] 

Adhezivní opotřebení 

Adhezivní opotřebení závisí na drsnosti povrchů ozubených kol a na interakci materiálů, ze 

kterých jsou ozubená kola vyrobena. Touto interakcí se myslí vzájemná „přilnavost“ 

materiálů, vedoucí ke vzniku adhezních spojů, které mohou vyvolat zadření, a dokonce 

svaření dílů za studena. [46] 

obr. 3-20 Typy nejvýznamnějších poruch u ozubených kol z polymerních materiálů [autor] 
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Vlivem vysokých kontaktních tlaků v ozubeném soukolí dochází při styku zubů 

k miniaturním svarovým spojům a jejich následnému odtrhávání (viz obr. 3-21). 

K největšímu poškození dochází v oblasti roztečné kružnice, jelikož v tomto okamžiku 

jeden pár zubů obvykle nese celou nebo většinu zátěže. To vede ke značnému hromadění 

tepla a tím i k adhezivnímu opotřebení a poškození povrchů boků zubů. [21, 47] 

Existuje několik obecných pravidel, které je třeba při konstrukci soukolí dodržovat, aby se 

zabránilo nežádoucímu adhezivnímu opotřebení. Externí či interní mazání ozubeného 

soukolí značně snižuje tření, a aby došlo k co nejmenšímu opotřebení, je vhodné volit jedno 

ozubené kolo z oceli. To zaručí lepší odvod třecího tepla z místa kontaktu. Doporučuje se, 

aby drsnost povrchu ocelového ozubeného kola byla minimálně 16 μm, neboť při menší 

drsnosti by se ocelové kolo do plastu zařezávalo a tím by vzrostl součinitel tření. [21, 47] 

Abrazivní opotřebení 

Existují dva druhy abrazního opotřebení. První z nich je abraze s interakcí dvou těles, která 

se týká povrchů, které se navzájem obrušují, přičemž tvrdší materiál proniká do druhého, 

měkčího (viz obr. 3-22 a). Druhým typem abrazního opotřebení je abraze s interakcí tří těles, 

ke které dochází tam, kde částice mezi dvěma povrchy oddělují materiál z jednoho nebo 

obou povrchů. [46] 

U ozubených kol dochází k abrazivnímu opotřebení, když se tvrdé částice dostanou mezi 

kontaktní plochy zubů (abraze s interakcí tří těles, viz obr. 3-22 b). Těmito částicemi mohou 

být různé nečistoty v podobě prachu či částečky otěru a úlomků zubů, které mohou a nemusí 

být smíchány s mazivem. K abrazi s interakcí dvou těles (boků zubů kol) dochází, pokud 

jedno z ozubených plastových kol má větší drsnost a vyšší tvrdost materiálu než jeho párové 

kolo. V tomto případě se více opotřebuje kolo s měkčím povrchem, a proto se používá 

soukolí, kde je alespoň jedno kolo z oceli. Drsnost povrchu plastového ozubeného kola 

nehraje roli, jelikož polymery jsou poměrně měkké, ale drsnost protilehlého ocelového kola 

má značný vliv na tření a opotřebení. Hrubé povrchy ocelí se zařezávají do plastů a vysoce 

hladké povrchy zvyšují adhezi, čímž se v obou případech zvyšuje součinitel tření. [1 ,21, 47] 

obr. 3-21 Mechanizmus adhezivního opotřebení ozubených kol [autor] 
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Proto pro každý polymer existuje optimální drsnost protilehlé ocelové součásti, při které je 

součinitel tření minimální. Drsnější povrchy protilehlých součástí z oceli jsou obecně 

k abrazi ozubeného soukolí náchylnější, protože se zvyšující se drsností těchto povrchů roste 

rychle opotřebení povrchu všech plastů. [21, 47] 

3.7.2 Pitting (důlková koroze) 

Pitting neboli důlková koroze je definován jako únavové porušení boku zubů, které je 

vyvoláno místním překročením mezního kontaktního tlaku za přítomnosti 

hydrodynamického působení maziva v mazací vrstvě. Vliv kontaktního namáhání se 

projevuje většinou až po delší době, tj. u kol méně zatížených. Na boku zubů se nejprve 

objeví jemné zdrsnění s mikroskopickými trhlinkami. Do takto vzniklých trhlin se za pomocí 

hydrostatických sil dostává olej, jenž svým tlakem způsobuje vytrhávání částeček povrchu, 

a tím přispívá k vytvoření důlků (jamek), viz obr. 3-23 a. Odtud název důlková koroze. 

Rozlišuje se pitting záběhový (počáteční), který vzniká při uvedení ozubeného soukolí do 

prvotního provozu v důsledku většího místního zatížení. Po vzniku jamek dojde ke zvětšení 

stykové plochy, další růst jamek se zastaví a povrch zubů se uhladí.  

Pokud je ozubené soukolí vystaveno vyššímu zatížení, jedná se o pitting progresivní (viz 

obr. 3-23 b). Jamky nabývají větších rozměrů a tento druh únavového porušení pokračuje až 

do zničení celé plochy zubů.  

Intenzita a druh porušení boků zubů závisí na mnoha faktorech. Polymery s měkčím 

povrchem zubů (např. PA) mají větší sklon k tvorbě pittingu a trhlin, kdežto polymery 

s tvrdším povrchem zubů (POM) jsou vůči těmto jevům odolnější. Mezi další rozhodující 

faktory pro vznik pittingu patří velikost zatížení, geometrie zubů (úhel záběru >20 ˚ přenáší 

vyšší zatížení [48]), druh maziva, měrný skluz (vyjadřuje, jak se po sobě dva profily otírají 

rozdílnými rychlostmi), rychlost otáčení kola, povrchová drsnost apod. U plastů je pitting 

spíše vzácný a projevuje se pouze otěrem a zeslabováním zubů. Přesto může nastat, pokud 

jsou ozubená kola dobře mazána. [21, 47, 49, 50] 

obr. 3-22 Mechanizmus abrazivního opotřebení [autor]; (a) abraze s interakcí dvou těles; (b) abraze s interakcí 

tří těles 



 

39 

 

obr. 3-23 (a) mechanizmus pittingu [autor]; (b) ukázka opotřebení pittingem u plastového ozubeného soukolí 

PEEK/PEEK [51] 

3.7.3 Lomové porušení 

Pokud dojde k vylomení celého zubu nebo alespoň jeho části (viz obr. 3-24), jedná se o 

lomové porušení. Tento jev nastává, pokud dojde k jednorázovému přetížení anebo 

k cyklickému namáhání zubu nad mezní pevnost jeho materiálu. 

U ozubených kol z polymerních materiálů dochází k lomu (praskání) zubu na roztečné 

kružnici nebo v jeho patě (kořenu), viz obr. 3-25. Tsukamoto et al. [52] ve své studii ukázal, 

že k lomu na roztečné kružnici dochází pouze v případě ozubených kol pracujících 

v nemazaném režimu, a to kvůli třecímu teplu způsobeným kluzným kontaktem mezi 

povrchy zubů dvou ozubených kol. Jelikož je soukolí nemazané, dochází ke špatnému 

odvodu tepla a tím k úbytku hmotnosti vlivem opotřebení. Naopak u ozubených polymerních 

kol pracujících v mazaném režimu nastává lom u paty (kořene) zubu, který je způsobený 

opakovaným ohybovým namáháním při jednotlivých záběrech zubů. Díky tomu vzniká 

v patním přechodu koncentrace tahového napětí, což časem vede ke vzniku a šíření 

únavových trhlin až do lomu. [53] 

 

obr. 3-24 Lomové porušení a vylomení několika zubů polymerního kola z materiálu ABS [54] 
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Pro životnost ozubení je důležitá rychlost šíření únavových trhlin, která je závislá na 

materiálu a velikosti a počtu cyklicky se opakujících zatížení. U ozubených kol, která jsou 

vyrobena z houževnatého materiálu (např. ABS, PC), se zpravidla únavové trhliny šíří velice 

pomalu a někdy se jejich růst kompletně zastaví. U ozubených kol vyrobených např. z PA 

se trhlinky mohou projevit již po pár dnech pracovního cyklu, ale k lomu dochází až po 

určité době. [1] Tvrdší, vrubově citlivější polymery (např. PMMA, PS) jsou náchylnější 

k rychlému šíření trhlin a díky tomu se zub někdy zlomí i za několik hodin po vzniku trhliny.  

[1, 21, 47, 50] 

3.7.4 Poškození vlivem teploty 

Hlavní příčiny, které omezují využití plastových ozubených kol v praxi, jsou jejich 

nevyhovující teplotní vlastnosti, mezi které se řadí nižší tepelná vodivost a stabilita, kvůli 

kterým i relativně malé zvýšení teploty může způsobit významné změny mechanických 

vlastností. Teploty vzniklé při kontaktu se mohou také výrazně lišit s materiálem spolu 

zabírajícího ozubeného kola (ocel/polymer nebo polymer/polymer). To je jedním z hlavních 

rozdílů oproti ocelovým ozubeným kolům, neboť jejich teplotní odolnost přesahuje veškeré 

teplotní meze dlouhodobé a krátkodobé použitelnosti polymerních kol. Výběr polymerního 

materiálu ozubeného kola pro konkrétní aplikace je tedy omezen teplotním rozsahem 

použitelnosti, kde si zachovávají své žádoucí vlastnosti ať už z krátkého či dlouhodobého 

hlediska. Podle teplotního rozsahu můžeme polymerní materiály rozdělit na průmyslové 

(použití do 85 ˚C), konstrukční (použití při teplotách mezi 100–150 ˚C) a vysokovýkonné 

plasty (s trvalou provozní teplotou přes 150–300 ˚C). [1, 3, 5, 55, 56] 

Dlouhodobá teplotní mez je taková teplota, při které může být plast vystaven (např. 

10000 h), aniž by došlo ke snížení jeho mechanických vlastností. Teplota, při které plast 

začíná měknout a ztrácet pevnost, se nazývá krátkodobá teplotní mez. Aby nedošlo k oxidaci 

a k jiným nevratným strukturním změnám, může být plast této teplotě vystaven asi 15 až 30 

minut. Příklad mezních hodnot dlouhodobé a krátkodobé použitelnosti průmyslového, 

konstrukčního a vysokovýkonného plastu je uveden v tab. 5.[1, 5] 

 

obr. 3-25 Vznik prasklin a následně lomu na roztečné kružnici a v patě zubu [53] 
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tab. 5 Typické mezní hodnoty dlouhodobé a krátkodobé použitelnosti vybraných polymerů [1, 57] 

Plast Zkratka plastu Krátkodobá 

teplotní mez 

(˚C) 

Dlouhodobá 

teplotní mez 

(˚C) 

Průmyslový ASA 85-100 85 

Konstrukční PA 6 120-150 80-90 

Vysokovýkonný PEEK 310 250 

 

Jelikož mechanické vlastnosti a deformace polymeru procházejí důkladnými změnami 

uvnitř kontaktních oblastí při záběru, předvídání teploty ozubeného plastového kola je velice 

obtížné. Teplo během pracovního cyklu ozubeného soukolí vzniká prostřednictvím složité 

kombinace mechanizmů a má tyto iniciátory: 

• tření způsobené kinematikou cyklu záběru (dokázáno jako nejdominantnější 

mechanizmus výroby tepla), 

• hysterezní ztráty vzniklé převodem viskoelastické deformace na teplo. 

Měřením bylo prokázáno, že povrchové teploty plastového ozubení se zvyšují s rostoucím 

koeficientem tření µ, s rostoucím točivým momentem a se zvyšující se obvodovou rychlostí 

[55, 56]. V důsledku působení teploty rozlišujeme poruchy: tečení materiálu a teplotní 

cyklickou únavu. 

Tečení materiálu 

Vysoké kontaktní namáhání v kombinaci s kluzným působením ve valivém bodě zubu má 

za následek velké zahřívání, což způsobuje změknutí materiálu a dochází k deformaci 

povrchu zubu anebo k samotnému tečení materiálu (viz obr. 3-26 a). Jelikož mají plasty 

nízkou tepelnou vodivost a disponují ve srovnaní s ocelí nízkou teplotu tání, mají sklon 

ke změknutí a tečení v situacích, kdy ozubená kola z oceli jsou v provozní teplotě. K tečení 

materiálu dochází nejčastěji v radiálním směru, což nemá příliš vážné důsledky. V horších 

případech nastane tečení materiálu v axiálním směru, což vede po velmi krátkém čase 

k lomovému porušení. Externí a vnitřní mazání soukolí odvádí teplo z kontaktu a pomáhá 

tak předcházet tečení materiálu. [21, 47] 
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Teplotní cyklická únava 

Teplotní cyklická únava může nastat jak u mazaných, tak i nemazaných ozubených soukolí 

a je zapříčiněna hlavně teplotními změnami v oblasti kontaktních ploch boků zubů. Jelikož 

plast je jako materiál dobrým izolantem, vzniklé teplo se třením a deformacemi špatně 

odvádí, což má za následek nahromadění tepla a místní změknutí materiálu (viz obr. 3-26 

b). Při opakovaných změnách teplot může rovněž vést k tepelné degradaci a trvalým 

strukturním změnám, které se projeví křehnutím polymeru. [21, 47, 58] 

3.7.5 Činitelé ovlivňující únosnost a životnost ozubených plastových 

kol 

Modul ozubení 

U houževnatých polymerů, jako jsou například PA a POM, se zvětšuje únosnost, pokud se 

modul ozubení relativně zmenšuje. Příčinou tohoto jevu je fakt, že ozubená kola s menším 

modulem ozubení jsou poddajnější vzhledem k snížené krystalinitě, která se projevu 

rychlým ochlazením ve formě. Zuby se díky tomu snadněji ohýbají a přenášejí zatížení na 

větší počet páru zubů, čím se zvětší součinitel trvání záběru 𝜀. Nevýhodou malých 

ozubených kol oproti větším je jejich malá rozměrová přesnost, která zhoršuje preciznost 

záběru. Tento nepříznivý jev způsobuje nižší únosnost ozubených kol a projevuje se 

především u křehkých plastů (PMMA, ABS). [1 str. 160, 48, 61] 

obr. 3-26 Poškození nylonového ozubeného kola vlivem: (a) tečení materiálu [58]; (b) teplotní cyklické únavy 

[60] 
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Poloměr zaoblení zubů 

Ostré rohy a hrany stejně tak jako v ostatních materiálech jsou nežádoucí, jelikož vyvolávají 

koncentrátory napětí. Zaoblením mezizubových mezer se eliminují ostré rohy, díky čemuž 

se může snížit napětí až o více než 20 %. Zaoblení by tedy nemělo chybět u žádného 

plastového ozubeného kola. [21] 

Šířka zubů 

U tuhých a vyztužených plastů (PA 66 se skleněným či karbonovým vláknem) dochází 

vlivem zvětšování šířky zubů ke snížení únosnosti ozubených kol. Čím větší šířka zubů, tím 

menší přesnost geometrie ozubení ve směru osy kola (např. mírná kuželovitost u 

vstřikovaných kol) a tím méně přesný záběr zubů podél jejich šířky. U houževnatých plastů 

(POM, PA) není pokles únosnosti tolik výrazný, jelikož se zuby při záběru zčásti přizpůsobí 

mírnou deformací. Pokud se jedná o kombinované ozubené soukolí (plast/ocel), je výhodné, 

aby plastové ozubené kolo bylo užší než jeho protilehlé ocelové kolo. Tímto konstrukčním 

řešením se zajistí, že ozubené kolo z plastu přenáší zatížení po celé své šířce zubu a zabrání 

se tak opotřebení na okrajích zubů, což by mohlo ovlivnit průběh chodu. [1 str. 164, 48, 61] 

Korekce ozubení 

Podřezání zubů je vnímáno jako nebezpečný jev, protože oslabuje zuby v místě jejich 

největšího namáhání. Proto u plastových, stejně jako u ocelových kol se k zamezení 

podřezání používá kladná korekce ozubení (+x). Jejím zaváděním se zvětší tloušťka zubu 

v patě, čímž se zvýší kontaktní a ohybová pevnost zubu.  

Pokud se předpokládá zvětšení rozměrů ozubených kol při provozu kvůli tepelné roztažnosti 

nebo navlhnutí, může se k dosažení větší boční vůle v zubech použít záporná korekce (-x). 

Při jejich zavádění dbáme na to, aby nedošlo k příliš velkému podřezání zubu. To by mělo 

za následek menší pevnost v patě zubu, což může snížit životnost a nosnost ozubených kol. 

[1, 61] 

Přesnost ozubení 

Měření a posouzení správnosti rozměrů ozubení a přesnosti jejich geometrie je velice složité. 

Podle literatury [1] se doporučuje přesnost ozubení posuzovat podle míry přes zuby a podle 

dvoubokého odvalu, viz obr. 3-27. Podle míry přes zuby za použití speciální technologie lze 

dosáhnout 6. až 7. stupně přesnosti dle ČSN, podle dvoubokého odvalu se nedosáhne ani 

8. stupně přesnosti dle ČSN. [1] 
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Jelikož se ozubená kola z plastů v pracovním cyklu zahřívají a navlhají, zvětšují své 

rozměry. Před samotnou konstrukcí a návrhem ozubeného kola je proto se zvětšením 

rozměrů třeba počítat, jelikož by mohl nastat vzájemný přesah zubů, což by vedlo k jejich 

následné destrukci. Z toho důvodu se musí měřit boční vůle mezi zuby za normální teploty 

a má být 0,05 až 0,20 násobku modulu mn. Pokud plastové kolo zabírá s kovovým, provozní 

teplota nepřesáhne 50 ˚C a lze zanedbat zvětšení rozměrů navlhnutím (plast si udrží vlivem 

zvýšené teploty nízký obsah vody nebo jde o nenasákavý plast), volí se nižší hodnoty 

násobku modulu. Vyšší hodnota se volí, pokud spolu zabírají dvě plastová kola, je-li zvýšená 

provozní teplota či vysoká vlhkost ovzduší (u nasákavých plastů), nebo když má kolo 

zhoršenou přesnost, např. mírná ovalita. [1] 

Mazání 

Zavedením ať už kapalného či plastického maziva do pracovního cyklu ozubeného soukolí 

se zmenšuje tření i rychlost otěru. Tím pádem se zpomaluje opotřebení a zvyšuje se životnost 

ozubených kol. Vybrání nesprávného maziva však může přispět k tvorbě pittingů. Nečistoty 

v podobě prachu a částečky otěru smíchané se zbytkem oleje nepříznivě působí na chod 

záběru. Je vhodné při záběru dvou plastových kol použít olejové mazání, neboť snižuje tření 

a vznik třecího tepla a zároveň zvyšuje odvod tepla. Olejové mazání u kol z plastů plněných 

skleněnými vlákny je nutností, aby nedocházelo k drcení a lámání jejich vláken. Plasty, které 

mají kluzné plnivo (např. PTFE), mají v pracovním cyklu mnohem delší životnost než 

všechny ostatní plasty, a to i v nemazaném režimu. [1, 21, 47, 48, 61] 

Mazání plastickým mazivem (tukem) má menší účinek než mazání olejem a dochází ke 

snadnějšímu vytváření brusné kaše ze zbytků maziva, prachu a otěru. Kola z plastů, které 

nejsou navlhavé a jsou odolné proti hydrolýze, mohou pracovat i ve vodě, jejíž hlavní 

výhoda spočívá v účinném odvádění třecího tepla. [1] 

obr. 3-27 Metody měření přesnosti ozubení podle; (a) míry přes zuby [62]; (b) dvoubokého odvalu [63] 
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Obvodová rychlost 

Vyšší obvodová rychlost (na roztečné kružnici) má vliv na větší vývin třecího tepla, vyšší 

teplotu kol a jejich zubových boků, rychlejší opotřebení a tím kratší životnost kol. Záleží 

také na druhu plastu, skluzových poměrech v ozubení a odvodu třecího tepla. Běžně 

používané obvodové rychlosti nemazaných a mazaných soukolí jsou uvedeny v tab. 6. 

Nadměrná obvodová rychlost způsobuje termické poškození zubových boků a velké 

deformace zubů, proto by se měly dodržovat doporučené obvodové rychlosti. [1, 48, 61] 

 

Teplota 

Rozměrové odchylky, které vznikají díky teplotě v pracovním cyklu ozubeného plastového 

soukolí, mají vliv na kvalitu přenosu záběru. Tepelná vodivost plastů je podstatně nižší než 

u kovů, což způsobuje problémy při odvodu tepla ze soukolí. Nejvyšší teplota při provozu 

plastových kol se vyskytuje na povrchu zubových boků, kde dochází k záběru. Tato teplota 

je klíčová pro pevnost povrchové vrstvy plastu a její rozrušování kontaktním namáháním. 

Průměrná teplota zubu jako celku je nižší a je důležitá při určení výpočtu ohybového napětí 

v patě zubu. Ještě nižší bývá průměrná teplota celého kola, která slouží pro určení roztažnosti 

a rozměrů kola. Teplo, které vzniká ze záběru zubů, se odvádí částečně protilehlým kolem, 

částečně hřídelem plastového kola a okolním prostředím (vzduchem) kolem soukolí. [1, 64] 

Jestliže teplota okolí je 20 až 25 ˚C, střední teplota zubů plastového kola, které zabírá 

s ocelovým bez mazání při obvodové rychlosti do 5 m.s-1, je v rozmezí asi 35 až 60 ˚C. Při 

zvýšené teplotě se urychluje otěr a porušení zubových boků, díky čemuž se zkracuje 

životnost kola. Při nadměrně vysoké teplotě se může stát, že dojde k tak velkému roztažení 

kola, že se zuby obou kol do sebe vklíní a plastové zuby se rychle zničí. Nejhorší a 

nejnebezpečnější případ je, když k nadměrné teplotě dojde u plastového soukolí. [1] 

Ke zlepšení odvodu tepla se používají přísady a plniva s dobrou tepelnou vodivostí, např. 

grafit, skleněná vlákna apod. Pro udržení materiálových vlastností při vysokých provozních 

teplotách je také znám proces tepelné stabilizace. [64] 

Soukolí Plast-kov 

(m/s) 

Plast-plast 

(m/s) 

Mazané 15-20 - 

Nemazané 5-8 1-2 

tab. 6 Doporučené obvodové rychlosti pro různé druhy soukolí v mazaném a nemazaném režimu [1] 
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Dynamika zatížení 

I když je vnější zatížení zdánlivě konstantní, mohou při běhu ozubeného kola vznikat četné 

vnější a vnitřní přídavné dynamické síly. Už samotný záběr zubu je iniciátorem tohoto 

dynamického zatěžování. Mezi další činitele těchto sil patří nerovnoměrné rozložení 

rotujících hmot, torzní kmity, kolísání zatížení, zapínání a vypínání běhu při zatížení, velká 

boční vůle mezi zuby, vymačkaná drážka pro pero v plastovém kole, nepřesnost ozubení, 

ovalita kola atd. Má-li se zabránit zvýšení dynamických složek zatížení zubů, je vhodné 

dodržovat boční vůli mezi zuby 0,2 až 0,25 násobku modulu mn. Tlak v drážce pro pero by 

ze stejného důvodu neměl překročit 5 MPa u neplněných termoplastů a zhruba dvojnásobek 

u plastů vyztužených. [1] 

K utlumení dynamických zatížení je rozumné použít houževnaté plasty, např. PA, POM, 

polybutylentereftalát (PBT), PEEK a další. Použitím tvrdých a méně houževnatých plastů 

k výrobě ozubených kol se kvůli dynamickému zatížení snižuje jejich životnost. [1, 19] 
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3.8 Provozní podmínky ozubených kol z polymerních 

materiálů 

V posledních letech byly polymery díky svým kluzným vlastnostem rozšířeny ve 

strojírenských aplikacích, kde se konstrukční materiály jako PA, POM nebo PEEK stále více 

používají k výrobě ozubených kol. V praxi mohou ozubené plastové převody pracovat jak 

v mazaném, tak nemazaném režimu, přičemž výskyt nebo absence maziva v ozubeném 

soukolí spočívá ve výběru určité aplikace. Mazivo se nevyužívá v aplikacích s mírným 

přenosem výkonu, kterými mohou být například stroje potravinářského a textilního 

průmyslu či kancelářské zařízení (tiskárna, stolní počítače), jelikož v těchto případech 

mohou maziva reagovat s okolními vlivy, a tak ohrozit zdraví či poškodit majetek. [65]  

Mazání je naopak nezbytné u plastových soukolí, na která jsou kladené vyšší nároky 

z hlediska zatížení a obvodové rychlosti. Při těchto náročnějších pracovních podmínkách 

vzniká v ozubení třecí teplo, které je nutné za pomocí maziva odvádět. Vybrané tribologické 

vlastnosti nejčastějších konstrukčních polymerů pro výrobu ozubených kol jsou uvedeny 

v tab. 7. [66] 

tab. 7 Tribologické vlastnosti vybraných polymerních materiálů používané pro výrobu ozubených kol [67] 

 

Polymery mohou být modifikované, nebo bez aditiv. Praktičtější a mnohem častější je ovšem 

smíchání polymerů s jinými, či s aditivy za účelem dosažení požadovaných vlastností. 

Příkladem jsou polymery s obsahem sklených vláken, která zlepšují mechanické a 

materiálové vlastnosti polymeru (zvyšují pevnost a tvarovou stálost plastu). To může být 

však i kontraproduktivní, jelikož podíl těchto sklených vláken znehodnocuje tribologické 

vlastnosti, především zvýšením koeficientu tření, jak poukazuje tab. 8. Vyztužující skleněná 

vlákna v plastech proto vždy zvyšují opotřebení jak ocelového, tak plastového ozubeného 

kola, jelikož úlomky těchto vláken působí abrazivně. [1, 66] 

Vybrané polymery Tribologické vlastnosti 

Polyamid 6  

PA 6 

Nízký koeficient tření µ, mimořádná odolnost vůči otěru. 

Uplatňuje se pro výrobu ložisek, ozubených kol, vaček a apod. 

Polyoxymethylen 

POM 

Nízký koeficient tření µ, jedna z nejvyšších odolností vůči oděru. 

Vhodný pro výrobu ložisek a ozubených kol s malým mazáním 

či bez mazání. 

Polyetereterketon 

PEEK 

Vysoký koeficient tření µ v čisté formě. Mimořádná odolnost 

proti rozpouštědlům, výborná hydrolytická stabilita a tepelná 

stálost.  
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tab. 8 Vliv různých druhů vláken na dynamické koeficienty tření pro vybrané konstrukční polymery ve 

styku s ocelí [66] 

Polymer Koeficient tření µ 

PEEK 0,18 

PEEK + 30 % skelných vláken 0,31 

PEEK + 30 % karbonových vláken 0,22 

Polyamid 66 (PA 66) 0,25 

PA 66 + 30 % skelných vláken 0,31 

POM 0,21 

Mezi hlavní metody, jak snížit koeficient tření µ patří: 

• aditiva a plniva – zavádění měkkých plniv do tvrdších polymerů (PEEK + PTFE), 

• vnější mazání – použití olejů a plastických maziv, 

• vnitřní mazání – mazivo se do polymerního materiálu přidává při vstřikovací či licí 

fázi.  

3.8.1 Nemazané plastové ozubené soukolí 

Řada polymerů má samomazné tribologické schopnosti, díky kterým jsou schopny na 

povrchu v místě kontaktu vytvořit přenosový film. Mechanizmus tohoto mazání je přitom 

založen na složení polymeru ozubených kol, topologii povrchu, provozních podmínkách 

kontaktu a vlastnostech kontaktního povrchu. Je proto výhodné, aby v nemazaném 

ozubeném soukolí, kde jsou obě kola z plastu, obsahovalo alespoň jedno z nich plnivo 

(PTFE). Toto aditivum působí jako lubrikant a vytváří tak tenký film (PTFE) mezi oběma 

koly. Vnitřní maziva využívají především polymery s nízkým koeficientem tření bez dalšího 

vnějšího mazání. Do polymeru se ve formě aditiv přidávají při vstřikování, u litých nylonů 

se mazivo přidá přímo do roztaveného materiálu. U ozubeného soukolí, které může pracovat 

bez mazání, je doporučené počáteční mazání z důvodu snadného zaběhnutí. Mezi 

nejvhodnější polymery pro výrobu ozubených kol pracující v nemazaném režimu patří POM 

nebo PEEK, a to právě díky jejich vynikajícím kluzným vlastnostem, viz. tab. 8. [21, 47, 56 

66] 
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Uplatnění plastových ozubených kol, které pracují v nemazaném režimu, můžeme najít 

v převodovkách kancelářských strojů, jako jsou např. tiskárny, kopírky a skenery. [68] Jedna 

z těchto aplikací je uvedena na obr. 3-28, kde se jedná o převodovku (s nylonovými 

ozubenými koly) tiskárny značky HP.  

Plastová ozubená kola pracující v nemazaném režimu můžeme také najít v extruderech 3D 

tiskáren, kde se ozubená kola převážně tisknou či vyrábí vstřikováním z polymeru ABS. 

Příklad takového extruderu uvádí obr. 3-29, který je součástí 3D tiskárny od firmy LulzBot. 

[71] 

 

 

obr. 3-28 Uplatnění plastových ozubených kol z nylonu v nemazném režimu; převodovka tiskárny HP 

LaserJet P4015n [69, 70] 

obr. 3-29 Uplatnění plastových ozubených kol z ABS v nemazném režimu; ozubená kola v extrudéru tiskárny 

od firmy LulzBot [71] 
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3.8.2 Mazané plastové ozubené soukolí 

Plastová ozubená kola mohou pracovat bez mazání, ale při vysokých provozních teplotách 

se rychle snižuje jejich životnost velkým opotřebením, zejména v aplikacích přenášející 

střední a vysoký výkon. V tomto případě je zapotřebí regulovat tření a opotřebení snížením 

provozních teplot za pomocí maziva (plastického či kapalného). Díky přítomnosti maziva 

dochází k rozptýlení tepla, které je výsledkem kontaktního tlaku a smykového napětí mezi 

povrchy. Současně mazivo zabraňuje kontaktu třecích ploch tím, že udržuje souvislou 

separující tloušťku mazacího filmu a dále odvádí nežádoucí částice vzniklé opotřebením. 

V praxi je tloušťka filmu ozubených kol ovlivněna různými faktory, např. vlastnostmi 

maziva, kinematickými podmínkami, zatížením, teplotou a topografií kontaktních povrchů, 

které mohou změnit rozložení maziva v kontaktu. Srovnání rozdílů třecích koeficientů 

mazaného a nemazaného ozubeného soukolí nylon/ocel v elektrickém posilovači řízení 

ukazuje následující tab. 9. [51, 65, 66, 72] 

tab. 9 Třecí koeficienty ozubeného soukolí nylon/ocel posilovače řízení v mazaném a nemazaném režimu 

[72] 

Soukolí nylon/ocel Koeficient tření µ 

Nemazané 0,32 

Mazané 0,065 - 0,075 

 

V závislosti na provozních podmínkách a výběru aplikace lze ozubené plastové soukolí 

externě mazat kapalným či plastickým mazivem. Mazivo musí být kompatibilní s materiály 

(polymery) ozubených kol, aby kontakt mezi nimi a mazivem nezpůsobil jejich 

znehodnocení (chemickou degradaci). Na rozdíl od ocelových převodů jsou pro plastové 

převody nepoužitelná maziva, která jsou na bázi ropy. [73] 

Kapalná maziva se používají pro plastové převody, které pracují při velké zátěži anebo při 

vysokých otáčkách. Mezi jejich hlavní přednosti patří výborný odvod tepla a nežádoucích 

nečistot, avšak jejich použití vyžaduje řádně utěsnění.  

Jak už název napovídá, plastická maziva jsou látky plastického charakteru, a tudíž se vlivem 

vnější síly plasticky deformují. Plastická maziva mohou být polotekutá až tuhá a jejich 

základ tvoří tzv. zpevňovadlo (tuhá fáze tvořící 5 až 25 % celkového objemu maziva). To 

tvoří nosnou část pro základový mazací olej, který ovlivňuje mazací vlastnosti plastického 

maziva. Hlavními výhodami plastických maziv jsou dlouhé domazávací a výměnné lhůty, 

malé nároky na obsluhu a velmi nízká spotřeba maziva. Neumožňují ovšem tak dobrý odvod 

tepla jako kapalná maziva, a proto jejich uplatnění můžeme najít v málo zatížených a 

otevřených ozubených převodech, které pracují při nízkých otáčkách. [74, 75] 
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Aplikace plastových ozubených kol v mazaném režimu můžeme najít v již zmíněné 

převodovce elektrického posilovače řízení viz obr. 3-30, kde je použito nylonové kolo a 

ocelový šnek.  

 

Další uplatnění plastových ozubených kol (především z materiálu PEEK, ale i z nylonu) 

v mazaném režimu nacházíme v převodovkách tzv. aktuátorů (akčních členů), které se 

převážně skládají z elektromotoru, převodovky a senzorů. Akční členy jsou zodpovědné za 

pohyb a ovládání mechanických systémů (např. v automobilu). [14, 77, 78] Jedním z nich je 

tzv. HVAC (heating, ventilation, air conditioning) systém, který řídí průchod horkého a 

studeného vzduchu do interiérů automobilů otevíráním a zavíráním ventilačních otvorů, viz 

obr. 3-31. [79] 

 

 

obr. 3-30 Převodovka elektrického posilovače řízení [76] 

obr. 3-31 Převodovka akčního členu v tzv. HVAC automobilového systému [80] 



 

52 

Na obr. 3-32 je uvedena další aplikace akčního členu automobilky BMW, který ovládá 

(aktivuje a deaktivuje) elektronickou parkovací brzdu. [81] 

 

Litinová ozubená kola jsou také s výhodou nahrazována ozubenými koly z materiálu PEEK 

u vyvažovacích hřídelů, viz obr. 3-33. Ukázalo se, že díky této záměně se redukuje hmotnost 

vyvažovací soustavy až o 69 %, což vede ve srovnání s šedou litinou až o 78 % snížení 

setrvačnosti. [14, 82] 

Mezi další aplikace ozubených plastových kol patří: mechanizmy automobilového interiéru 

(zámek dveří – obr. 3-34 a, výškově polohovatelná sedadla – obr. 3-34 b), planetová 

převodovka ručních vrtaček (obr. 3-34 c), převodovka praček, zubová čerpadla, převodovka 

stěračů (obr. 3-35) apod. [77] 

obr. 3-32 Převodovka akčního členu elektronické parkovací brzdy od automobilky BMW [81] 

obr. 3-33 Použití ozubených kol z materiálu PEEK v mazaném režimu u vyvažovacích hřídelů [83,82] 
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obr. 3-35 Převodovka stěračů s uplatněním plastových ozubených kol v mazaném režimu; (a) nylonová 

převodovka zadního stěrače Land Roveru [86]; (b) převodovka stěrače Mercedesu (název polymeru 

nedohledán) [87] 

 

 

 

 

obr. 3-34 Aplikace polymerních ozubených kol v mazaném režimu; (a) mechanizmus zadních dveří 

automobilu [84]; (b) mechanizmus nastavování výšky automobilového sedadla [2]; (c) planetový 

převod ruční vrtačky [85] 
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4 DISKUZE 

Z první části této práce vyplývá, že aplikace ozubených plastových kol jsou omezeny 

mechanickými vlastnostmi plastových materiálů, které prozatím nejsou srovnatelné 

s vlastnostmi kovů. Tento fakt se týká především tuhosti (modulu pružnosti E), která je u 

plastů vlivem jejich viskoelastickému chování silně závislá na teplotě a času. Rozdíly mezi 

materiály můžeme také najít při cyklickém namáhání. Jak u ocelových, tak i u polymerních 

ozubených kol dochází při záběru k únavě materiálu. U ozubených kol z polymerních 

materiálů se nevytváří rovnováha mezi působícím napětím a vnitřními silami, jelikož se 

zvyšujícím se počtem cyklů má velikost napětí, které vyjadřuje odolnost únavovému lomu, 

neustále klesající tendenci. Vzhledem k tomuto faktu nelze u polymerů stanovit hodnotu 

meze únavy ve stejném významu jako u oceli. 

Jednou z nejdůležitějších výhod polymerů jsou jejich třecí vlastnosti, díky kterým mohou 

být polymery aplikovány pro výrobu konstrukčních dílů s vysokými nároky na kluzné 

vlastnosti (dovoluje-li to jejich provozní teplota), jako jsou např. ozubená kola. Tyto třecí 

vlastnosti společně s dalšími mohou být nadále pozitivně ovlivněny různými přísadami 

(aditivy) a plnivy, které se do polymerů přidávají většinou během jejich přípravy (výroby). 

Díky skelným a uhlíkovým vláknům nabývají polymery lepších mechanických vlastností, 

jsou teplotně odolnější a rozměrově stabilnější. Nicméně jejich obsah v polymeru zvyšuje 

koeficient tření, v důsledku čehož dochází k většímu opotřebení plastových kol.  Přídavkem 

lubrikačních plniv (např. PTFE) pak dosahuje polymer lepších třecích vlastností, ale se 

zvyšujícím se množství rovněž klesají hodnoty mechanických vlastností. Z toho vyplývá, že 

žádný plast bohužel neposkytuje naprosto optimální kombinaci kluzných a pevnostních 

vlastností, které jsou potřebné pro konkrétní ozubený převod. Často se tedy setkáváme se 

situací, kdy plastové převody pracují v mazaném režimu, přičemž mazivo nahrazuje ztrátu 

třecích vlastností ve prospěch pevnosti.  

Z výsledků rešerše vyplývá, že zavádění plastů v porovnání s kovy umožňuje součásti 

(ozubenému kolu) lepší chemickou odolnost a odolnost vůči korozi. Je možné si nechat 

připravit polymer s optimálně vyváženou chemickou odolností, který tak bude vhodný do 

požadovaného prostředí. Práce ukázala, že jeden z nejodolnějších plástů vůči chemickému 

poškození je právě polymer PEEK. Na druhou stranu je u výroby polymerových součástí 

obtížnější dosáhnout podobné třídy přesnosti a rozměrové stability jako při výrobě kovů, což 

je způsobeno především vyšší tepelnou roztažností.  
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Každá z rozmanitých technických aplikací plastových materiálů v průmyslu vyžaduje svůj 

konkrétní druh polymeru vyrobený technologickým postupem tak, aby finální součást měla 

co největší životnost. Důležitým faktorem pro možnost širšího využití plastových kol jsou i 

relativně příznivé náklady na jejich výrobu. Jako příklad může posloužit technologie 

vstřikování. Tato v současnosti nejčastěji využívaná metoda výroby plastových kol je oproti 

obrábění ocelových kol cenově značně přijatelnější, obzvlášť u velkosériové výroby. 

Nicméně existují takové aplikace ozubených kol, které požadují vysokou geometrickou 

přesnost ozubení. Nejvyšší nároky na přesnost zatím splňuje metoda výroby obrábění 

odvalovacím způsobem. Studie se dále zabývala různými typy konstrukcí ozubených kol. 

Jako nejspolehlivější (nejtužší), ale zároveň nejsložitější konstrukcí se jeví tzv. kombinovaná 

ozubená kola, kde náboj a disk kola je z kovu a věnec z plastu. Výhoda této kombinace 

spočívá v lepším odvádění tepla, čímž se předchází velkým rozměrovým změnám vlivem 

teplotní roztažnosti a dále navlhavosti polymerů.  

Plastové materiály se od kovových však neliší pouze cenou. Samotný návrh a konstrukce 

plastových ozubených kol je obecně náročnější než v případě kovů. Podstatným rozdílem je 

i odlišný způsob poškození ozubených kol oproti poškození ozubených kol z kovu na 

základě rozdílných mechanických vlastností těchto dvou materiálů. Plasty se mohou zdát 

jako teplotně neodolné materiály. Ve skutečnosti však existují celé řady vysokovýkonných 

polymerů (např. PEEK), které odolávají trvalým provozním teplotám přes 150 ˚C až do více 

než 300 ˚C v závislosti na provozních podmínkách. Nicméně i tak převážná část poruch 

plastových převodovek vzniká tepelným poškozením (tečení materiálu, teplotní cyklická 

únava). Souvisí to s jejich nízkou tepelnou vodivostí a stabilitou, kde i relativně malé zvýšení 

teploty může způsobit významné změny mechanických vlastností polymerů.  

Mezi další významné poruchy plastových převodů patří adhezivní a abrazivní opotřebení. 

Abychom zamezili co největšímu opotřebení, je vhodné volit protilehlé ozubené kolo 

z ocelového materiálu. Výběr samotné drsnosti povrchu ocelového kola přitom hraje 

důležitou roli. Ocelové ozubené kolo s hrubým povrchem se zařezává do plastových kol a 

vysoce hladké povrchy zvyšují adhezi, v důsledku čehož se v obou případech zvyšuje 

součinitel tření. Proto se jako optimální drsnost ocelového ozubeného kola volí 16 μm. 

Poruchám ozubených plastových kol můžeme účinně předcházet pomocí maziva, ať už 

kapalného či plastického, které pomáhá odvádět vzniklé třecí teplo z kontaktu. Pitting 

(důlková koroze) je u ozubených kol z polymerních materiálů téměř nevídaný, ale může 

nastat, pokud jsou ozubená kola dostatečně mazána. V závěru práce jsou uvedené příklady 

aplikací plastových ozubených kol v mazaném a nemazaném režimu. Plastové převody se 

převážně vyskytují v automobilovém průmyslu, ale jsou také s výhodou uplatněny v 

domácích spotřebičích, zubových čerpadlech a v převodovkách ručních vrtaček. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavní náplní této bakalářské práce bylo zpracovat přehled současného stavu poznání 

v oblasti konstrukce převodů s plastovými ozubenými koly. Cíle v rámci bakalářské práce 

jsou považovány za splněné. Studie v první části poskytuje čtenáři základní ucelené 

informace o charakteristických vlastnostech polymerních materiálů pro návrh ozubení, ke 

kterým patří např. chemická odolnost, mechanické, třecí a tepelné vlastnosti. Zjištěné 

poznatky z první kapitoly dále navazují na nejběžnější metody výroby ozubených kol a na 

možné typy a konstrukce ozubených soukolí. Dále byl zpracován přehled způsobů poškození 

plastových ozubených kol, které rovněž souvisí s vlastnostmi polymerních materiálů. 

Obsahem této části jsou i příčiny poruch plastového ozubení a základní doporučení, jak lze 

těmto poruchám předejít. Pro ucelenost byla problematika plastových převodů doplněna 

informacemi o jejich provozních podmínkách, přičemž nejčastější příklady uplatnění 

plastových převodů uvedené v této práci pochází převážně z automobilového průmyslu. 

Tato problematika by se mohla dále rozšířit o bližší specifikaci a výčet polymerních 

materiálů pro výrobu ozubených kol. Nicméně rešeršní studii lze i tak použít jako příručku 

při konstrukci a aplikaci převodů s plastovým ozubením, neboť poskytuje bližší orientaci a 

disponuje řadou rad a tipů v dané problematice. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

ABS    akrylonitrilbutadienstyren 

Al2O3    oxid hlinitý 

ASA    akrylonitril-styren-akryl 

BR    Brinell  

C    grafit  

E    Modul pružnosti 

MoS2    sulfid molybdeničitý   

N    počet cyklů 

PA    polyamid (nylon) 

PA66    polyamid (nylon) 66 

PBT    polybutylentereftalát 

PC    polykarbonát 

PE    polyethylen 

PEEK    polyetereterketon 

PFPE    perfluoropolyéter 

PET    polyethylentereftalát 

PMMA   polymethylmethakrylát 

POM    polyoxymethylen 

PP    polystyren 

Tf    teplota měknutí  

Tg    teplota skleného přechodu  

tg δ    mechanický ztrátový součinitel 

α    koeficient délkové tepelné roztažnosti 

ε    deformace (poměrné prodloužení) 
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εa, εs    deformace při – amplitudě napětí, středním napětí 

ε1, ε2, ε3   deformace – ideálně elastická, viskoelastická, plastická 

δ    fázový posuv 

λ    součinitel tepelné vodivosti 

µ    koeficient tření 

N    časová mez únavy    

a    amplituda napětí 

m    mez pevnosti 

s    střední napětí 

t    napětí v tahu 

y    napětí při přetržení   

y    napětí na mezi kluzu 
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