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ABSTRAKT 
 
Cílem této bakalářské  práce je stanovit vliv jednobokého odvalu kuželového soukolí na 

hladinu hluku kompletní nápravy. Dále, se zde zabývat, jak výrobou a geometrii kuželových 

soukolí, tak i vznikem, tvarem a polohou kontaktního pole zakřiveného zubu u tipu 

kuželového soukolí Oerlikon. V závěru práce vyhodnotit optimální montážní polohu daného 

páru jednoho soukolí a její vliv na hladinu hluku celé nápravy při daných modifikacích 

kontaktního pole zubů. 

 
 
 
 
Klí čová slova: kuželové soukolí, Oerlikon, jednoboký odval, hluk ,vibrace, 

  převodová chyba 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The target this bachelor΄s thesis is assesment suspension single flank of bevel gear on noise 

level total axletree.And further we deal with fabrication and geometry of conical gear 

especially Oerlicon and also with formation, shape and position of contact pole of curved jag. 

At the close thesis evaluate optimum assembly position this couple of one's wheelwork plus 

her influence over noise level total axletree at given to modifications contact field tooths. 

 
 
 
 
Key words: bevel gear, Oerlikon, single flank, noise, vibrations, transmission erorr 
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ÚVOD 
 
Každý člověk, žijící v dnešní době, se běžně na ulici ve velkoměstech setkává s osobní nebo 

nákladní dopravou. Tyto pohyblivé mechanismy, ať již pro dopravu osob nebo objemných 

materiálů, mají své dobré i špatné vlastnosti. Jednou z těch špatných vlastností je vysoká 

hladina hluku, které jsme den ode dne vystavováni. Především u nákladních vozidel, jenž 

jejich pohybová ústrojí jsou konstrukčně řešená pro vznik a přenos velkých kroutících 

momentů. Jedním z mechanických celků, podílejících se významně na hladině hluku, jsou 

hnací nápravy těchto nákladních aut. Například nápravy vozů značky Tatra a jejich vnitřní 

ústrojí v podobě páru kuželových soukolí  pro přenos a převod vysokých kroutících momentů 

je hlavním studijním materiálem této práce. Jen málokterý převodový mechanismus, u kterého 

dochází k přenosu velikých kroutících momentů, by se mohl vyznačovat nulovou hlukovou 

emisí nebo nulovým mechanickým hlukem. Zvláště, je-li přenos zprostředkován ozubenými 

koly, je velice obtížné zamezit vzniku  hluku. I když v nápravách vozů Tatra je pro přenos 

kroutícího momentu na pravou či levou poloosu užito zakřiveného, eloidního ozubení 

Oerlikon, kde se čeká plynulý záběr zubů, tak i zde vznikají hlukové vibrace především 

záběrem ozubení. Abychom mohli posoudit charakteristické vlastnosti záběru, je  v dnešní 

době prováděna kontrola jednobokým odvalem na velikost převodové chyby způsobené 

především geometrickými odchylkami ve výrobě a tuhostí ozubení. 

Cílem této bakalářské  práce je stanovit vliv jednobokého odvalu kuželového soukolí na 

hladinu hluku kompletní nápravy. Dále se zde zabývat jak výrobou a geometrii kuželových 

soukolí, tak vznikem, tvarem a polohou kontaktního pole zakřiveného zubu u tipu kuželového 

soukolí s ozubením Oerlikon. V závěru práce vyhodnotit optimální montážní polohu daného 

počtu páru soukolí a její vliv na hladinu hluku celé nápravy při daných modifikacích 

kontaktního pole zubů pomocí změření hluku  a vyhodnocení převodové chyby CNC strojem 

Oerlikon T 60. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝROBA KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ SE ZAKŘIVENÝM OZUBENÍM  

 

 
Strana 11 

1. VÝROBA KUŽELOVÉHO SOUKOLÍ SE ZAK ŘIVENÝM            
OZUBENÍM 

 

1.1 Základní postup výroby ozubeného kola 

  1. řezat polotovar (pily rámové, kotoučové) 

  2. vrtat díru (soustruh, vrtačka) 

  3. vyhrubovat díru  

  4. vystružovat díru 

  5. soustružit na hrubo (obvod, čela) 

  6. soustružit na čisto 

  7. kontrolovat kruhovitost, rozměry 

  8. vyrobit ozubení (frézování, obrážení,odvalovacím obražením…) 

  9. obrážet drážku v náboji  

 10. kalit 

11. brousit díru, čelo kola, boky zubů 

12. kontrolovat 

 
1.2 Výroba ozubení  kola se zakřivenými zuby  

Obrábění ozubení kuželových kol se zakřivenými zuby se provádí odvalovacím frézováním 

těmito způsoby:  

• Oerlikon - zuby zakřivené podle prodloužené epicykloidy (eloidní ozubení),  

• Gleason - kruhově zakřivené zuby (ozubení Zerol, Hypoid),  

•Klingelnberg  - zuby zakřivené podle prodloužené evolventy (paloidní ozubení)  

   nebo epicykloidy (cyklopaloidní ozubení).[1]  

 

1.2.1 Způsob Oerlikon  

 
         Jedná se o odvalovací frézování čelní nožovou hlavou (obr.1.), která vytváří boky zubů 

obráběného kola plynulým odvalem (to znamená, že nejsou zapotřebí dělicí pohyby jako v 

případě metody Gleason). Kuželové ozubení vzniká kombinací tří na sobě navzájem závislých 

pohybů rotačním pohybem nožové hlavy, rotačnímu pohybem obrobku, který je současně 

dělicím pohybem a natáčením unášecí desky, na níž je výstředně upnuta čelní nožová hlava. 

Jednotlivé břity čelní nožové hlavy (s přímkovým ostřím) jsou uspořádány po skupinách tak, 

že tvoří části samostatných spirál. [1] 
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        Obr.1. Frézování ozubení kuželových kol se zakřivenými zuby způsobem Oerlikon  

          1 - obráběné kol, 2 - unášecí deska, 3 - pomyslné základní kolo, 4 - nožová hlava  

 

 
Obr.2. Frézování ozubení kuželových kol se zakřivenými zuby způsobem Gleason 

           1 - obráběné kolo, 2 - nožová hlava, 3 - unášecí deska, 4 - pomyslné základní kolo [1] 
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1.2.2. Způsob Gleason  

 

          Metoda Gleason je charakterizována jako odvalovací frézování kuželových kol dělicím 

způsobem pomocí čelní nožové hlavy (obr.2.) [1]. Princip obrábění vyplývá z dvoubokého 

záběru (odvalu) pomyslného plochého základního kola (4) s obráběným ozubeným kolem (1). 

Základní kolo je tvořeno unášecí deskou (3), na níž je upnuta frézovací hlava (2). Nože 

frézovací hlavy mají lichoběžníkový profil a jsou uspořádány obvykle za sebou s 

vystřídanými vnějšími a vnitřními břity. Řezná rychlost, která není vázána na ostatní pracovní 

pohyby, je určena rotací frézovací hlavy. Na začátku práce se obrobek přisune radiálně na 

hloubku zubové mezery, poté jsou automaticky zapnuty odvalovací pohyby. Unášecí deska i 

nástroj se otáčejí úhlovými rychlostmi, které jsou dány převodovým poměrem záběru 

základního a obráběného kola. Protože břity nástroje tvoří zub základního kola, obrobí vnější 

a vnitřní boky zubové mezery obráběného kola. Úhel odvalovacího pohybu musí být tak 

velký, aby se odvalila celá zubová mezera. Potom se obrobek odsune od nástroje, změní se 

smysl otáčení unášecí desky a dojde k jejímu odvalení do výchozí polohy. Obráběné kolo se 

odvalí do polohy, která se liší o jednu úhlovou rozteč proti odvalu unášecí desky. Tím se 

uskuteční dělení na další zubovou mezeru, zapne se přísuv a celý cyklus se opakuje, dokud 

nejsou vyrobeny všechny zubové mezery obráběného kuželového kola.[1] 

 

1.2.3. Způsob Klingelnberg  
 

          Kuželová kola s paloidním ozubením se u metody Klingelnberg vyrábějí odvalovacím 

frézováním pomocí kuželové frézy, která vytváří boky zubů obráběného kola plynulým 

odvalem (obr.3.) [1]. Podobně jako u způsobu Oerlikon jsou zubové mezery obráběného kola 

vytvářeny kombinací tří pohybů rotačního pohybu frézy, rotačního pohybu obrobku a 

odvalovacího pohybu frézy na unášecí desce. Tento způsob je vhodný pro kusovou a 

malosériovou výrobu.   

Kuželová kola s cyklopaloidním ozubením jsou vyráběna odvalovacím frézováním čelní 

nožovou hlavou na stejném principu jako u metody Oerlikon. Rozdíl spočívá v konstrukci 

nožové hlavy, která je dvoudílná a uspořádaná tak, že všechny vnější nože jsou v jedné části a 

vnitřní nože v druhé části hlavy. Obě části se mohou vzájemně posouvat, což umožňuje 

vnitřním i vnějším nožům vytvářet křivky s různými poloměry křivosti. Tím vzniká 

požadované zakřivení s podélnou modifikací tvaru zubu. Je to velmi produktivní způsob 

výroby kuželových kol menších a středních modulů do průměru až 850 mm.[1] 
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Obr. 3. Frézování kuželových kol s paloidním ozubením metodou Klingelnberg  

            1- obráběné kolo, 2- kuželová odvalovací fréza, 3- unášecí deska, 4- pomyslné                                  

základní kolo  

 
1.3. Druhy oceli pro výrobu ozubených kol  
 
1.3.1. Konstruk ční oceli pro kuželová ozubená kola k zušlechťování 

 
          Použití pro kuželová kola, která mají mít stejnosměrné mechanické vlastnosti, zejména 

zvětšenou tvrdost při dobré houževnatosti, se ocel zušlechťuje obvykle po ohrubování 

kuželových kol, ačkoli v mnohých případech lze využít teploty na konci kování pro vyrovnání 

na kalicí teplotu a pak zakalit a popustit na požadovanou pevnost před hrubováním.(tab.č.1) 

 
Tab.č.1 Konstrukční oceli pro kuželová ozubená kola k zušlechťování 
Označení 
dle ČSN Vlastnosti a použití  

12 060.1 
např.: méně namáhané klikové a vačkové hřídele turbokompresorů, ozubená kola, 

pístnice,  šrouby 

13 151.5 
např.: ozubená kola, šneky, věnce ozubených kol, 

velké výkovky. 

 15 260 
Manganochromovanadová ocel velmi namáhané strojní součástí, vetší pevnost a 

dobrá tažnost. např. spojkové hřídele, klíče na šrouby 
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1.3.2. Konstruk ční oceli ušlechtilé  pro kuželová ozubená kola k cementování 
  
          Oceli k cementování se používají pro nejvíce namáhané ozubená kola. Největší význam 

mají nejčastěji používané chrommanganové oceli 14 240 a 14 221 a niklochromové 16220. 

Ocel 14 220 a 16 220 se doporučuje používat pro ozubená kola středních modulů.(tab.č.2.) 

 
Tab.č.2 Vlastnosti konstrukčních ušlechtilých ocelí určených pro cementaci 
Označení 
dle ČSN 

Vlastnosti a použití  

14 220.4 
Ocel vhodná jak k cementování, tak k objemovému tváření, dobře tvárná zatepla a 

po žíhání i zastudena, dobře obrobitelná.např.:menší hřídele, ozubená kola, šneky 

16 220 

Niklochromová ocel - velmi namáhané strojní součástí, s vysokou pevností a 

houževnatostí v jádře po kalení, např.:ozubená kola, talířová kola  a drážkové 

hřídele 

16 520 Dobrá obrobitelnost a tvárnost za tepla, např: pístnice podvozky letadel 

 
1.4. Tepelné a povrchové úpravy  

 
        Vlastnosti oceli jsou závislé nejen na chemickém složení, ale především na struktuře – tj. 

na fázovém složení a na tvaru a uspořádání jednotlivých fází. Požadované struktury se 

dosahuje u oceli vhodného chemického složení tepelným zpracováním. Tepelné zpracování 

zahrnuje všechny postupy, při nichž se vnitřní stavba kovu záměrně mění pomocí změn 

teploty. 

Při tepelném zpracování mohou probíhat změny struktury ve dvou směrech. Je-li struktura     

v nerovnovážném stavu, lze použít postupů směřujících k dosažení termodynamické 

rovnováhy, kterou představuje diagram Fe-Fe3C. Tyto postupy se souhrnně označují jako 

žíhání. Druhou skupinou procesů je vytváření nerovnovážných struktur, které vznikají 

rychlým ochlazením. Tyto procesy se označují jako kalení.[2] 

 
1.4.1. Zušlechťování 

          Zušlechťováním konstrukčních ocelí dosahujeme větší pevnosti při značné 

houževnatosti. V podstatě se tento proces skládá z kalení a popouštění. Kalení se provádí tak, 

že se ocel ohřeje na teplotu nad A3, následuje výdrž na teplotě a rychlé ochlazení na 

pokojovou teplotu. Z hlediska struktury je tento proces založen na vzniku a řízeném rozpadu 

austenitu. Po kalení následuje popouštění, tj. ohřev na teplotu pod A1, výdrž a ochlazení. 

obr.č.4.[2] 
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Obr.č.4.  Transformační diagramy podeutektoidní oceli:  IRA 
 
 
1.4.2. Cementování 

          Cementování je nasycování povrchu oceli s malým obsahem uhlíku. Z toho důvodu na 

povrchu měkké, nezakalitelné oceli vznikne nauhličená vrstva tlustá několik desetin 

milimetru. 

Tato vrstva je dobře kalitelná, neoddělitelně a plynule spojena s měkkým houževnatým 

jádrem. Ve správně nauhličeném povrchu má být obsah uhlíku 0.85 %. Hloubka cementované 

vrstvy je nejčastěji do 1mm (0,8 mm), jen zcela ve výjimečných případech více než 2mm. 

Cementační teplota se pohybuje v rozmezí 850 až 1050 °C, výjimečně až 1 150°C, závisí 

především na druhu oceli, ale i na složení nauhličujícího prostředí a velikostí výrobku.[2] 

 
 
1.4.3. Kalení po cementování 

          Zakalením cementačních ocelí musíme dosáhnout nejlepších vlastností vrstvy i jádra . 

Kalením z vyšší teploty, odpovídající teplotě jádra, získáme nejvýhodnější mechanické 

vlastnosti jádra, ale cementační vrstva je při kalení přehřátá a hrubozrnná. Kalení z nižší 

teploty, odpovídající teplotě cementační vrstvy, dává vrstvu jemnozrnnou, avšak jádro 

podkalené. Podrobnosti o teplotě kalení a postupu práce jsou již v kalírnách vyzkoušeny a 

stanoveny a je to tzv. know how každé společnosti zabývající se danou problematikou.  
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1.4.4. Lapování 

          Lapování je dokončovací metoda obrábění, kterou se dosahuje nejvyšší rozměrové 

přesnosti a nejmenší drsnosti povrchu obrobené plochy. Používá se pro dokončování vnějších 

i vnitřních rovinných, válcových a tvarových ploch. Lapují se funkční plochy měřidel (např. 

koncové měrky, kalibry), důležitá závitová spojení, ozubení, součástí motorů automobilů 

apod. Lapováním lze dokončovat měkké i tvrdé materiály, ručně v kusové výrobě (s použitím 

lapovacích past) nebo strojně v sériové a hromadné výrobě. [1] Lapování se již provadí na 

CNC strojích např. při odvalování soukolí v záběru.Obr.č.5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.5.  Lapovací stroj Klingelberg 
 
 
 
2.GEOMETRICKÉ ROZDĚLENÍ KUŽELOVÝCH KOL A              

OZUBENÍ  
 
2.1. Geometrie a rozdělení kuželových kol  (viz.přílohy č.1) 

2.2. Geometrie převodu eloidní ozubení Oerlikon (viz.přílohy č.1) 

2.3. Geometrie ozubení (viz.přílohy č.1)
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3. TEORIE JEDNOBOKÉHO ODVALU 
Jednobokým ale i dvoubokým odvalem se provádí komplexní kontrola  ozubených kol ve 

formě stanovení velikostí chyby záběru. Jednoboký, protože v průběhu měření dochází 

k dotyku pouze na jedné dvojici odpovídajících boků zubů. Na rozdíl od dvoubokého odvalu, 

kde osa jednoho kola je pevná a  druhé kolo je k němu dotlačováno, tak aby v průběhu odvalu 

byl zajištěn oboustranný dotek obou boku zubu. 

 

3.1. Kontrola ozubených kol jednobokým odvalem 
- základní metoda hodnocení kinematické přesnosti 

- osová vzdálenost ozubených kol je stálá 

- v době záběru jedno kolo je hnací (kontrolní), druhé je hnané (kontrolované) a slabě 

   brzděno nebo pod zátěží  tak, aby byl zajištěn stálý styk spolupracujících boků zubů 

- mezi nepracovními boky zubů je vůle 

- rychlost otáčení kol je malá, tzn. že případné geometrické odchylky ozubení se projeví 

   v nerovnoměrném pohybu kontrolovaného (hnaného) kola, 

- jmenovitý úhel pootočení hnaného (kontrolovaného) kola je součinem úhlu pootočení 

   hnacího (kontrolního) kola a převodového poměru, 

- případné rozdíly mezi zaznamenaným a jmenovitým úhlem pootočení hnaného kola se                                                                     

   zaznamenávají do grafu jako funkce úhlu pootočení hnacího kola  

- používá se jak při kontrole správnosti smontovaných páru ozubených kol, tak i jednotlivých  

ozubených kol  

         

3.2. Základy principu měření  
         Při odvalování kuželových ozubených kol, kdy jedno kolo je hnací „většinou pastorek“  

a druhé hnané „většinou talířového kolo“ musí docházet k tomu, že úhel natočení jednoho 

kola vůči druhému násobením daným převodovým poměrem teoreticky, musí být rovny. 

viz.vztah č.1, obr.č.6 

Aby tomu tak bylo, musí být splněno několik základních podmínek : 

1. průměr jednotlivých kol je konstantní  

2. při odvalování nedochází ke smýkaní (tření) 

3. přesná rozteč jednotlivých zubů 

4. přesný evolventní profil zubu 

5. přesné nastavení polohy kol v daných osách 

            

            

          [vzt.1] 

          [vzt.2] 
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Pastorek  
(kontrolní kolo)  

Talířové kolo  
(kontrolované kolo)  

d1 d2 

φ1 / ω1 
φ2 / ω2 

z1 z2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.č.6. Konstantní jednoboký odval s grafickým vyhodnocením[4]  
 

U kuželových kol, díky složitosti výroby a zakřivenému tvaru zubu, „nikdy“ nedojte ke 

splnění těchto podmínek. Platí vztah č.2 , kdy při vzájemném odvalu nedochází   

téměř ke konstantnímu odvalování, ale vznikají miniaturní rozdíly způsobené geometrickými 

odchylkami. 

  1. Odchylky profilu 
 2. Odchylky sklonu zubu (obr.7) 
 3. Odchylky  roztečí  (obr.8) 
 4. Kinematické odchylky  
 5. Odchylky kombinované a odchylky radiálního házení  
    (dvojboký odval) 
  

 

 

        

 

 

 

Obr.č.7. Odchylka zubové rozteče s grafickým vyhodnocením                         

     

     

     

     

     

      

 

Obr.č.8. Odchylka tvaru sklonu zubu s grafickým vyhodnocením
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4. POPIS  KONSTRUKCE STROJE A METOD PRO MĚŘENÍ 
ÚCHYLEK JEDNOBOKÉHO ODVALU  

 
       Počet strojů pro kontrolu odchylek jednobokého odvalu a zjištění velikosti převodové 

chyby  je určitě víc jak jeden. Pro mé hodnocení a pro mé měření a porovnávání odchylek 

s hladinou hluku byl použit stroj značky Klingelnberg nesoucí název Oerlikon T 60. (obr.12) 

4.1. Popis a konstrukce stroje Oerlikon T 60 

 
        CNC stroj Oerlikon T 60 je určen pro kontrolu hypoidních kuželových soukolí při 

hrubování i dokončování. T 60 disponuje třemi lineárními osami pro nastavení montážní míry 

a osového přesazení. Hlavní rozsah použití T 60 je plně automatická kontrola chodu 

kuželových soukolí pomocí kontroly jednobokým odvalem a nebo snímání zvukových vibrací 

na talířovém kole nebo pastorku v podmínkách sériové výroby. Operační nástroje, jako je 

optimalizace otáček, podporují obsluhu při zadávání dat. Ke kontrole kvality soukolí může 

být definována také tolerance obvodového házení, úchylky montážní polohy, jakož i veličiny 

jednobokého odvalu a hlučnosti. Pomocí operačního odblokovacího zařízení lze navíc 

stanovit zakladní rozměry pro montáž. Se strojem  T 60 je také možná kontrola chodu 

s definovanou montážní polohou, která se odlišuje od požadované montážní míry soukolí.To 

je zejména zajímavé pro kontrolu necitlivosti soukolí proti deformaci os při zatížení, např. 

jaké deformace působí na skříň převodovky při zatížení. Vedle těchto možností kontroly lze T 

60 také použít pro subjektivní  ověření zrcátka. Zejména pro lapovaná soukolí nabízí T 60 

dále možnost automatického stanovení optimální montážní míry pastorku pro nejnižší 

hlučnost.[10] 

 

.     

     Obr.č.12. Zaběhávací stroj T 60 pro spirální a kuželová kola[4] 
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4.2. Měřicí možnosti stroje 
Měření: 

rozteče, házení a tloušťka zubu 

topografie boku zubu 

kontaktní analýzy s požadovaným nastavením  

trajektorie kontaktu zubů  

měření struktury povrchu boků zubů 

Test:  jednobokým odvalem  = Metoda (SFT-Single Flank of Test) 

dvoubokým odvalem     = Metoda (DFT-Double Flank of Test) 

hluku a vibrací při odvalu  = Metoda (SBN-Structure Borne Noise) 

 
4.3. Metoda SFT a DFT 
 
        Základní princip jednobokého odvalu (viz.3 kapitola) 

Stroj při vyhodnocování odchylek, jak testem, tak měřením, využívá hlavně vztahy pro 

konstantní úhel natočení jednotlivých soukolí. Aby tyto úhly natočení mohl s požadovanou 

přesností měřit, je stroj vybaven tzv. krokovými optickými snímači snímající úhel 

natočení.(obr.č.13) 

Podstata optických snímačů spočívá ve změně světelného toku v závislosti na poloze 

(posunutí či natočení) segmentů s ryskami nebo drážkami. Světelný tok je vyhodnocován 

dvojicí optických čidel,  která jsou přesazena o čtvrtinu periody. Při plynulém pohybu je 

výstupem senzoru dvojice periodických napěťových signálů fázově posunutých o čtvrtinu své 

periody. Tradičně jsou tyto spojité signály omezeny na dvoufázové obdélníkové 

průběhy.obr.č.14 [6]  

 
 
 
 
 
 

 
 
Obr.č.13 Optický snímač  Obr.č.14 Schéma pozic optických snímačů[4] 
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4.4. Metoda SBN 
 
         Hluk a chvění spolu úzce souvisí, vzájemně se podmiňují. Příčinou obou jsou střídavé 

síly vznikající v důsledku vůlí a nepřesností při rotačních pohybech strojních zařízení, při 

pohybu dopravních prostředků, při činnosti nejrůznějších pracovních nástrojů. [9] 

Metou SBN můžeme měřit hlukové vibrace. 

Zaklad metody SBN spočívá především ve funkčnosti piezoelektrického snímače, který je 

umístěn na dané pozici u niž je snímání vibrací nejefektivnější(obr.15). Chvění povrchu 

způsobuje střídavé výchylky zrychlení snímače. Zrychlení vede k úměrnému vyslání 

elektrického signálu, který mění signály chvění na signál elektrického napětí.Tento signál je 

měřený analogovým kanálem v počítači a následně vyhodnocen v grafu. 

 

Důvodů vzniku chv ění a tudíž i hluku je n ěkolik (t ři hlavní p říčiny) :  

a) záběrem zubů - montážní nepřesnosti, struktura povrchu, odchylku  

    (zkroucením boku při zátěži) 

b) roztečí zubů - výrobní nepřesností, změnami úchylek a zatížením v záběru 

c) tvrdosti materiálu zubů 

 

 

 

 
 
Obr.15 Schéma a princip měření metodou SBN 
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5. POLE DOTYKU ZÁB ĚRU ZUBŮ ELOIDNÍHO  OZUBENÍ 
OERLIKON 

 
       Kuželová kola s eloidním ozubením Oerlikon, zejména převody motorových vozidel, 

musí být vyrobeny tak, aby ozubení po kalení a před lapováním nehlučelo za předpokladu 

správné montáže, správného pásma dotyku zubů a předepsané montážní vzdálenosti kola i 

pastorku. 

U automobilových převodů, zejména nákladních automobilů, se pásma dotyku zubů při 

brzdění motorem značně přesunují, při čemž se někdy ozubení značně zadírá.[3] 

U soukolí se zakřivenými zuby je žádoucí otáčivý pohyb převážně v jednom smyslu. Směr 

zakřivení zubů se volí tak, aby zuby vstupovaly do záběru svými silnějšími konci, tj. na vnější 

čelní ploše kol a aby u pastorku byl pracovním vydutý bok zubů. Axialní sily v ozubení mají 

pak snahu obě kola ze záběru vytlačovat. Při změně smyslu otáčení je pastorek nepříznivě 

vztahován do kola. Na rozdíl od kol se zuby přímými je vstup zakřiveného zubu do záběru i 

jeho výstup pozvolný. Dotyk záběru zubů hnacího pastorku je na (obr.13a,13b) 

Dotyk se postupně šíří od bodu E, pokračuje podle skloněných, dotykových čár a opět se 

zužuje do bodu F. V praxi se však řadou technologických úprav usiluje o to, aby záběr byl 

pouze na jisté plošce boku, tzv. zrcátku. To podstatně snižuje citlivost ozubení na nepřesnosti 

výroby a uložení kol a prakticky vylučuje hranový záběr zubů. S rostoucím zatížením se 

plocha zrcátka zvětšuje a mírně posouvá k silnějšímu konci zubu.Určitému pastorku přísluší 

po správném zaběhnutí zcela určité kolo.[5] 

 
 
 
  
 
 

Obr.č.16a Dotyk záběru zubů   
Obr.č.16b Ideální pásmo dotyku zubů kola a 
pastorku v   řezu 

 
Zabírající strana boku zubů je téměř za všech okolností konvexní stranou talířového kola a 

konkávní stranou pastorku. Nezabírající strana boku zubů je téměř za všech okolností  
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konkávní stranou talířového kola a konvexní stranou pastorku. Patní kontakt je oblouk podél 

povrchu boků zubů,  kde značí styčné body během záběru soukolí.(obr.17)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.17 Kontaktní plochy na bocích zubů 
 
5.1.Tvar a poloha zrcátka 
        Poloha pastorku vůči talířovému kolu se při montáži dá značně korigovat ve směru 

jednotlivých třech lineárních os.(obr.18) Tyto korekce nám snižují či zvyšují odpor 

odvalování. Taktéž dopomáhají k menší deformaci pod zatížením jednotlivých zubů a do jisté 

míry nám ovlivňují hlučnost odvalu a tím také hlučnost celého převodového mechanismu. 

Zda posunout daný segment v dané ose nám naznačuje kontaktní tvar dotyku boků zubů. 

∆∆∆∆H

∆∆∆∆V

∆∆∆∆J +

+

+

ΣΣΣΣ

 

 
∆H +:  Pastorek v MD               

roste 
∆H - :  Pastorek v MD   

klesá 
 
∆V +:  Offset roste  
∆V - :  Offset klesá 
 
∆J +:   Kolo v MD 
            roste           
∆J - :  Kolo v MD 
            roste 
 
 

 
    Obr.č.18 Možné pracovní nastavení polohy v jednotlivých osách.[4] 
MD - velikost montážní vzdálenosti  v ose H     (viz.příloha č.5) 

Offset – velikost vzdálenosti mimoběžných os V a J   

Y- 

Y+ 



POLE  DOTYKU ZÁBĚRU ZUBU ELODNÍHO OZUBENÍ OERLIKON 

 
Strana 25 

 

Jestliže se bude posunovat jeden ze segmentů  soukolí v dané ose, jak ukazuje tabulka č.4, 

bude docházet k neúměrnému ale dosti značnému posunutí a změny velikosti kontaktní 

plochy zubu.  

 

 Tab.č.4 Ukázka polohy (zrcátka) vzniklým posunem v jednotlivých osách na talířovém   

kole 

 
Zaběrová  

Pozice Záběrová strana - konvexní Nezáběrová strana  - konkávní 

 
∆V = + 0.010” 
∆H =  0.000” 
 
   

 
∆V =  0.000” 
∆H =  0.000” 
 
   
 
∆V = 0.000” 
∆H = - 0.010” 
 

  

 
 
5.2. Úprava pozice zrcátka lapovací metodou 

         Rozrušení pásma dotyku zubů může být způsobeno hlavně osovým pohybem pastorku. 

Je nepřípustné, aby pásmo dotyku zubů bylo na hlavě zubů kola a v patě zubů pastorku. Při 

takovém pásmu dotyku zuby vždy hlučí, i když se zdá otáčivý pohyb tohoto soukolí volný. 

Moderní metody, následné úpravy povrchu zubů, nám umožňují následnou korekci polohy 

pásem dotyku zubů dvou daných ozubení. Jednou z daných forem korekce je lapování . Jak již 

bylo zmíněno dříve, lapování je proces, kdy se soukolí odvaluje pod stálou zátěží, kdy je na 

jednotlivé prvky nanášeno brusné medium smíšené s mazadlem. Proto se zde vyskytuje 

lapovací efekt, neboť dochází ke kontaktu boků zubů pastorku, tak talířového kola. Axiální 

osy jednotlivých odvalovacích prvků jsou taktéž nastavitelné a tudíž dochází k přesnému 

lapovacímu efektu boku zubů. Lapující proces těsně souvisí s testovacím procesem. V 

závislosti na shodě s předcházejícím stavem, korekce mohou být potřebné pravidelně 

nastavením na danou pozici.   Tyto korekce jsou aplikované prostřednictvím daných posunů 

soukolí v jednotlivých osách, změnou rychlostí  či zatížení odvalu. Základním způsobem 

lapování je vyrovnání paty a ovlivnění oblastí boků zubů, kde částečně bude odstraněn 

0 

V + 

H - 
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nevyhovující materiál. Korekce je potřebná, jestliže není zrcátko v optimální poloze pro 

odvalování. Korekční proces se skládá ze dvou kroků: 

1. Měření a vyhodnocení úchylek odvalu kontrolním zařízením (viz. kapitola 4) 

2. Umístěním “zrcátka“ do optimální polohy. 

Optimální poloha - poloha v níž se projevuje  na výsledku několik činitelů: 

 a) geometrie tvaru zubů 

 b) deformace zubů vlivem zatížení 

 c) radiální házení jak kola tak pastorku 

 d) vibrace odvalu 

5.3. Princip korekce lapováním boků zubů 
 

         Použití „ Set over“ tzv.přesunutí zrcátka do předem požadované  optimální pozice.  

„Set over“  je výraz definovaný jako mikrometrický posun v ose V či H. Stejný posun je 

aplikovaný na každý bod kontaktního dotyku a je posouván po trajektorii až na výsledné 

optimum. 

Použití „posun na“ pohyb (lapování dráhy posunu) při lapovacím procesu použijeme stejných 

tvarů  ale v obráceném směru než ten uvedený v předcházejícím kroku. Toto znamená, že 

znaky musí být obráceny. Tento požadavek je vysvětlen skutečností, že musíme lapovat více 

v oblasti, kde materiál potřebuje být odebrán. 

Například případ kontaktního tvaru zrcátka, lokalizovaného příliš mnoho na části paty 

tlačného boku zubu. (obr.19)  +H' úchylka na zkušebním stroji, udělá tvarový posun směrem 

k střední oblasti boku. Úprava výběžné paty spočívá v lapovacím procesu zvýšením 

materiálního vyjmutí v oblastech výběžné paty boku.   Proto  po úpravě bude zrcátko na 

středu boku, kde je zanecháno více materiálu.  Korekční zásah je pak znám jako dráhový 

posun, známý jako ' posun na', ve směru '- H'. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.19 Schematický přiklad korekce zrcátka v poloze paty zubů

Zrcátko před lapováním  

Idealní poloha zrcátka 
 ∆H = + 0.002” 

Originalní lapována trajektorie 

Corekce lapováním 
trajektorie odvalu 
Set-Over ∆H = - 0.002” 
 

Výsledná 
poloha zrcátka 
po korekci  

pata 

vrchol 

pata 

vrchol  

pata 

vrchol 
   LAPOVÁNO [Set    Over] TESTOVÁNO TESTOVÁNO 

Postup 
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6. ZOBRAZENÍ A HODNOCENÍ ODCHYLEK     
JEDNOBOKÉHO ODVALU  

 
       Jak metody SFT a DFT,  tak i metoda SBN využívá ke grafickému hodnocení frekvenční 

analýzu. Frekvenční analýza vzniká díky analogovým napěťovým signálům  jednotlivých 

snímačů u daných měření. Tyto impulsy jsou díky decoderovým zařízením přeměňovány na  

spojité signály omezené na dvoufázové obdélníkové průběhy. Tyto signály jsou následně 

posílány do analyzátoru, kde jsou digitalizovany do podoby frekvenčního nebo řádového 

spektra. 

 

Základy frekvenční analýzy: 

Každý časový signál může být popsán jako nekonečná typová řada sinusových funkcí (vztah 

č.3). Každá část sinusové funkce má různou amplitudu A, kruhovou frekvenci ω a fázi φ. 

Každá část sinusové funkce fi z celkového množství časových signálu f(t) ukáže právě jednu 

spektrální čáru s danou amplitudou A ve frekvenční oblasti (vztah č.4), (obr.č.20). [4] 

 
                                                                       

    [vz.3]                                                                        [vz.4] 
 

 
 

 
        
 

 
 
 
Obr.č.20  FFT spektrum ukazuje složky signálů vibrací a jejich frekvence 
 

)tsin(ωA(t)f iiii ϕ+⋅=
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6.1. Zpracování spojitého analogového signálu  

 
Konečný upravený signál se objeví ve formě grafu.Tento graf bude ukazovat hodnoty 

úchylek úhlu natočení, jestliže půjde o metodu SFT v závislosti na otáčkách kola či pastorku 

nebo bude ukazovat hodnoty vibrací  ve stejné závislosti. Abychom mohli určit hodnoty 

četnosti jednotlivých řad, je nutné užít tzv.metodu FFT. Výpočet hodnot Fourierových 

koeficientů a0, an, bn je výsledkem harmonické analýzy jednoznačné zapsánou formou 

Fourierovy řady. 

 

 
 
     Obr.č.21. Zpracování analogového signálu – FFT  
 

 

FFT= Fast Furier Transform 

a) užití FFT procesoru 

b) pro výpočet se volí počet čár spektra  

c) volí se překrytí nebo-li částečné využití vzorků 

d) jedno měření = žádné měření - průměrování hodnot 

d) průměrování jak ve frekvenční tak časové oblasti  
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6.2. Diagnostika zobrazením Furierovy řady 
         Signály ze strojních zařízení s cyklickým rytmem činnosti obsahují složky, jejichž 

frekvence jsou přesnými násobky (např. otáček pohonu těchto strojů). Toto se zvláště týká 

strojů s ozubenými převody, u kterých převodový poměr nemůže kolísat (např.vlivem 

proměnlivého skluzu).  

Jestliže je při analýze soustředěna pozornost na složku se základní frekvencí stroje a dále její 

harmonické, pak je vhodné, aby délka záznamu byla celočíselným násobkem doby otáčky 

stroje. V tomto případě bude frekvence základní složky a frekvence harmonických složek 

měřeného signálu souhlasit přesně s frekvencemi složek spektra, které vyhodnotí analyzátor, a 

proto při použití obdélníkového časového okna budou tyto složky znázorněny bez chyby 

amplitudy a bez rozmytí na několik složek. Ve spektru zůstanou jen izolované složky – 

harmonické základní frekvence záznamů f = 1 / T . Výpočet amplitud harmonických složek 

příslušných k základní frekvenci je technika, která se označuje jako řádová analýza nebo 

souběhová filtrace. 

Spektra, která jsou výsledkem řádové analýzy, nemají frekvenční osu v Hz, ale v řádech, 

anglicky „orders“ - zkratka „ord“. Základní frekvenci, například otáček stroje, tedy odpovídá 

1 ord. Jestliže doba záznamu je shodná s dobou jedné otáčky, pak vzdálenost sousedních 

spektrálních čar je 1 ord. 

Časové záznamy mají na časové ose stupnici v počtu otočení, anglicky „revolutions“ - zkratka 

„rev“. Jednotka ord je bezrozměrná veličina, udávající podíl mezi frekvencí a měřenými 

otáčkami.[12 ] [vzt.5] 

 

     [ ] [ ]
n

Hz
ord =                                               [vzt.5] 

 

Při malém nebo obvyklém zatížení ozubených kol se „zdravé“ ozubení s obvyklou 

geometrickou přesností projeví několika čarami (špičkami) ve spektru. Řada začíná zubovou 

frekvencí a obsahuje obvykle až 10 viditelných harmonických složek. Proto je potřeba použít 

přístroje s širokým frekvenčním rozsahem. Měříme-li jak rychlost vibrací nebo velikost 

úchylky natočení, pak amplitudy složek s frekvencí narůstají. S nárůstem zatížení roste 

amplituda na zubové frekvenci. Ještě rychleji však rostou amplitudy všech harmonických 

složek zubové frekvence.  

 

Je to zapříčiněno deformacemi zubů od zatížení a také jejich otěrem. Opotřebení boků zubů 

způsobuje nesprávný záběr a rázy při odvalu zubů. Původně celkem čistý harmonický signál 

se deformuje a proto narůstají harmonické, zejména druhá a třetí.[13] 
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6.3. Průměrování spekter  
 

         Stacionární signály představují abstraktní model, ke kterému se realita jen přibližuje. 

Vždy jsou přítomny určité fluktuace, které způsobují, že v odhadech spekter jsou chyby a 

jejich tvar není vyhlazen. Chyby odhadů se ve statistice redukují výpočtem průměru s cílem 

získat co nejreprezentativnější odhad. V souvislosti s vyhodnocováním spekter se hovoří o 

průměrování (anglicky averaging) jednotlivě vypočtených spekter. Průměrování odpovídá 

principiálně výpočtu spekter z dílčích úseků, na které jsou výchozí vzorkovaná data 

rozdělena. Tento postup se nazývá Welchova metoda. Počet hodnot pro průměrování, a tím 

časová délka hodnoceného signálu, se volí kompromisem tak, aby odhad spektra byl co 

nejpřesnější a hodnot průměrování byl únosný počet. 

Periodogram lze počítat z jednoho souvislého záznamu dat a nebo je možné tento záznam 

rozdělit na několik úseků, přičemž výsledné spektrum se získá průměrováním dílčích 

výsledků výpočtu. [15]  

 

 
 
6.4. Diagnostika metodou SFT 
 
Princip hodnocení metodou SFT spočívá ve dvojím způsobu měření: 
 
Bodové měření  

Tento  způsob se vyznačuje  nastavením vzdálenosti v jednotlivých osách..Tyto optimální 

montážní vzdálenosti si volí konstruktér dle vlastních úvah, ať již v závislosti na poloze 

zrcátka  po lapování nebo v závislosti na hlučnosti odvalu. Výsledkem měření je zobrazení 

četnosti odchylek v daných polohách a tím způsobem i vyhodnocení optimální pozice. 

 

Kontinuální měření 

Princip spočívá v opětovném měření vzdáleností, ale tehdy už obsluha stroje nastaví 

vzdálenost v určitém úseku. Následně dochází k pohybu jednotlivých segmentů vůči sobě 

v jednotlivých osách. Výsledkem je zobrazení optimální montážní vzdálenosti  v závislosti na 

velikosti geometrických odchylek. 
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6.4.1. Postup grafické posloupnosti vyhodnocení metodou SFT 

 

Krok č.1 Sběr naměřených dat z datových sběrnic. Tyto data tvoří hodnoty  úhlu natočení 

kola či pastorku při různých obvodových rychlostech daným převodovým poměrem a 

konstantní volbou rychlosti odvalu. Jestliže pastorek se liší počtem zubů od talířového kola, je 

nutná delší doba odvalování, aby došlo ke všem kombinacím dotyku zubů a pastorek 

překročil počáteční záběr zubů.  

Krok č.2 Na základě vztahu č.2 odchylky jednobokého odvalu  dochází ke společnému 

zobrazení grafu, na němž lze vidět celkové spektrum signálu odchylek úhlu natočení 

způsobené chybou převodu. (obr.22 )[4] 

 

 
Obr.č.22 Postup sestavení periodogramu hodnot převodové chyby 
 
Názvosloví  charakteristických odchylek (obr.23) 
 
(F’i)   Kinematická odchylka kola – největší rozdíl mezi skutečným a teoretickým  obvodovým 

umístěním referenční kružnice měřeného kola při záběru s měřícím kolem během 

jedné otáčky měřeného kola 

(f´i)  Místní kinematická odchylka kola – hodnota kinematické odchylky kola v rozsahu jedné 

rozteče 

(f´k)  Krátké vlnové délky- hodnota vlnové délky je způsobena záběrem zubů bez radialního 
házení v rozsahu jedné otáčky měřeného kola 

 
(f’ l)   Dlouhá vlnová délka - hodnota vlnové délky je způsobena záběrem zubů  s radialním 

házením v rozsahu jedné otáčky měřeného kola 
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Obr.č.23 Zobrazení charakteristických odchylek  
 
Krok č.3 Z periodogramu hodnot se provede zprůměrňování odchylek a to na jednu zubovou   

rozteč.  
 

  
 
Obr.č.24a Zobrazení zprůměrňovaných hodnot na jednu zubovou rozteč 
 
   

 
Obr.č.24b Řádové spektrum zprůměrňovaných hodnot rozteče zubu 
 
Krok č.4 (obr.24) Následuje vyhodnocení vypočítáním hodnot Fourierových  koeficientů a0, 

an, bn, což bude výsledkem  zapsaným formou Fourierovy řady. Zápis velikostí 
jednotlivých harmonických do protokolu naměřených hodnot. 
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6.5. Vliv modifikace boku zubů na velikosti jednotlivých harmonických   
      (obr.25 a,b,c,d) [4] 

 

 
 
Obr.25a Vliv tvaru záběru soukolí bez povrchových modifikací 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.25b Vliv tvaru záběru soukolí s modifikací boku zubu na střed zubu 
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Obr.25c Vliv tvaru záběru soukolí s modifikací boku zubu na náběžný vrchol zubu 

 
 
 
 

 
 
Obr.25d Vliv tvaru záběru soukolí s povrchovými modifikacemi boku zubu na výběžnou 

patu zubu 
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7. VZNIK A ŠÍ ŘENÍ HLUKU NÁPRAVY 
 
      Hlavní příčinou vzniku tzv. hlukových vibrací, o kterých již bylo psáno v úvodu této 

práce, je záběr ozubených kol, jenž je hlavním činitelem vzniku dynamických sil, které se 

podílejí na velikosti hladiny hluku. I když v nápravách vozů Tatra je užito pro přenos 

momentu na poloosy jednotlivých kol zakřiveného eloidního ozubení, od kterého se 

předpokládá plynulost  záběru zubů a tím i nulový mechanický hluk, není tomu přesně tak. 

Do jisté míry je zde menší hladina hluku než například u přímého ozubení. Z principu 

ozubených převodů vyplývá, že nelze zcela zabránit vzniku rázů při záběru jednotlivých zubů. 

Náprava je po stránce akustické uzavřený celek a tudíž chvění přenesené na její plášť je 

potom intenzivně vyzařováno do okolního prostředí ve formě hluku. Za nejvýznamnější 

příčinu hlučnosti ozubení je považovaná tzv. chyba převodu Transmission Error, která souvisí 

s kinematickou přesností ozubení a tuhostí záběru.  
 

7.1. Buzení hluku záběrem ozubených kol 
 
       Vibrace od záběru ozubených kol přenášené na obal nápravy jsou nejvýznamnějším 

zdrojem hluku. Hlavní příčiny vzniku vibrací jsou proměnlivá tuhost ozubení při záběru a 

rázy při vstupu zubů do záběru vlivem deformací a úchylek roztečí a profilu zubu od 

teoretických. V minulosti byl velký význam přikládán změnám skluzových rychlostí při 

záběru. Každý evolventní záběr zubů je charakterizován kombinací válení a smýkaní. 

Samotné válení se vyskytuje pouze v kontaktním poli zubu, jak bylo uvedeno dříve. Když zub 

vstupuje do záběru, je smykové tření značné a postupně klesá až do bodu valu, kde mění svůj 

smysl a opět narůstá. Náhlá změna směru třecích sil způsobí vznik vibrací v ozubení. Vibrace 

v zabírajících ozubeních jsou dany celou řadou dalších parametrů, jako jsou vibrace přenášené 

do ozubení z poháněcího nebo poháněného agregátu, kmitaní hřídelů a ložisek. Všechny 

uvedené jevy se pak sčítají a zvětšují amplitudy v ozubení. Celková energie vyzařovaného 

hluku dále roste.[17] 

 
7.2. Přenosová cesta  
 
        Již při montáži, jak talířového kola a ostatních rotujících dílu v nápravě se dohlíží na to, 

aby jednotlivé díly byly dotaženy správným utahovacím momentem a vystředěny do 

optimální pozice a tak se co nejvíce minimalizovaly jakékoliv vlivy radiálního házení. A však 

vezmeme-li do úvahy vysoké zatížení v záběru a geometrické úchylky ozubení nevyhneme se 

vzniku dynamických sil jenž budí vibrace, které rozkmitávají vlastní ozubená kola, která sama 

začnou vyzařovat zvuk do okolí a přenášejí vibrace dále na poloosy. Hluk způsobený 

ozubenými koly je pohlcen pláštěm nápravy. Vibrace poloos však následně dynamicky 

zatěžují ložiska, která rozkmitají skříň nápravy. Jestliže se vlastní frekvence poloos, skříně 
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nebo jiných komponentů shoduje se zubovou frekvencí, dochází k rezonanci a hluk značně 

vzroste. 

 

 
 
Obr.26 Vznik a šíření vibrací a hluku [17] 
 
7.3. Hladiny hluku  
 
         Pro popis vyzařování hluku strojů a zařízení se obvykle používají dvě veličiny, které se 

vzájemně doplňují. První z nich je hladina akustického výkonu, druhá je emisní hladina 

akustického tlaku ve stanovených místech. 

Akustický výkon W vyjadřuje míru výstupní zvukové energie a měří se ve wattech.  

Akustický výkon je základní vlastností zdroje zvuku.  

Hladina akustického výkonu, která je nezávislá na okolních podmínkách, charakterizuje 

akustické vlastnosti zkoušeného mechanismu a je užitečná a někdy nezbytná například pro 

výpočet přibližné hladiny akustického tlaku v dané vzdálenosti od stroje pracujícího ve  

stanoveném prostředí.  

Emisní hladina akustického tlaku Lp  (vzt.6) jsou hladiny akustického tlaku v jedné nebo více 

polohách situovaných okolo stroje a nad strojem nebo zařízením. Jsou způsobovány pouze 

hlukem vyzařovaným strojem nebo zařízením pečlivě namontovaným v definovaném 

akustickém prostředí a vykonávají stanovenou činnost za daných provozních podmínek. [14] 

Akustický tlak p představuje slyšitelnou a měřitelnou složku zvuku, která závisí na okolním 

prostředí. Amplituda tepla elektrického topení se vyjadřuje ve wattech, pociťovaná teplota 

ovšem také závisí na vzdálenosti od topidla a tepelné izolaci místnosti. Podobně platí, že 

akustický výkon ve wattech představuje výkon reproduktoru, zatímco slyšitelný akustický 

tlak závisí mimo jiné na faktorech vzdálenosti a schopnosti místnosti pohlcovat zvuk. [16]  

 

Hladina akustického tlaku Lp  je dána vztahem   

Lp = 20.log  (p/p0) = 20 . log p + 94      [dB]    [vzt.6] 
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8. HLUK NÁPRAVY V ZÁVISLOSTI NA GEOMETRICKÝCH 
    ODCHYLKÁCH V OZUBENÍ  ( VLASTNÍ M ĚŘENÍ )  
 

     Abychom mohli zjistit případnou závislost mezi geometrickými odchylkami v ozubení a 

hladinou hluku celkové nápravy, bylo nutné provést dvě oddělená měření. Prvním měřením 

bylo zjištění velikosti geometrických odchylek ve formě chyby převodu. Toto měření bylo 

provedeno na CNC stroji Oerlikon T 60 pomocí metoty SFT. Druhým měřením byla změřena 

hladina akustického tlaku v daných pozicích nápravy. Toto měření bylo provedeno v hlukové 

zkušebně na celkové nápravě nákladního vozu Tatra (viz příloha č.6). 

Cílem těchto měření je vyhodnotit optimální montážní polohu dvou  párů soukolí a jejich vliv 

na hladinu hluku celé nápravy při daných vzniklých modifikacích kontaktního pole zubů 

vlivem posunu pastorku v axiální ose. 

 
8.1. Popis měření  
 
         Základem pro měření se stali dva páry soukolí pravé pod označením 104 a levé pod 

označením 105 se zakřivenými zuby Oerlikon. Odlišnost těchto dvou soukolí spočívá 

v umístění v nápravě, kdy z konstrukčních důvodů je na straně pravé pastorek s pravou 

šroubovicí (viz příloha č.7) a talířové kolo (viz příloha č.9) s levou šroubovicí a naopak. Z 

hlediska  technických parametrů ozubení nejsou žádné rozdíly a však z pohledu 

konstrukčního jsou velikosti pastorku značně rozdílné, neboť pastorek č.105 (viz příloha č.8) 

slouží jako vstupní hnací člen nápravy. 

 
8.2. Měření geometrických odchylek metodou SFT 
 
        Pro měření geometrických odchylek byl použit CNC stroj Oerlikon T 60, který metodou 

SFT vyhodnotil převodovou chybu v číselné formě maximální amplitudy čtyř harmonických 

vln. Taktéž  byly naměřeny velikosti hodnot dle DIN kinetických odchylek a stanovených 

vlnových délek. Neboť hlavním zdrojem geometrických odchylek je chyba záběru zubů, která 

vzniká převážně prohnutím boku zubů v záběru, úchylkami výroby a montážní vůli. 

Byl stanoven interval max. posunu pastorku od tzv. pozice nula, tak aby nebyl překročen limit 

zubové vůle 0,3 ÷ 0,5 mm pro zaběhnutí soukolí.  

Posuv byl proveden z nulové pozice posuvem pastorku, vždy o hodnotu  0,1 mm, až do 

polohy 0,4 mm ze směru kladné i záporné montážní úchylky, kdy docházelo k bodovému 

vyhodnocování hodnot v každé pozici. Nulovou pozici se rozumí pozice definovaná výkresem 

jako ideální pozice pastorku a kola (viz příloha č.5). Celkově bylo vyhodnoceno 36 pozic, 

neboť se jednalo o obousměrný odval a tudíž se do záběru u jednoho soukolí dostala konvexní 

(DRIVE), tak i konkávní strana boku zubů (COAST) a to jak u pastorku, tak  talířového kola. 
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Pozn: DRIVE …..dopředný chod 

          COAST…. zpětný chod 

 
8.2.1. Postup měření geometrických odchylek ozubení (obr.č.27) 
     Krok č.1 Montáž pastorku i talířového kola na předem stanovené pozice  

     Krok č.2 Nastavení tzv. pozice 0 a zadání vstupních parametrů  

     Krok č.3 Spuštění kontroly bodovou metodou SFT  

     Krok č.4 Zápis převodové chyby v číselné formě maximální amplitudy  

                    čtyř harmonických vln řádového spektra  

 
 Krok č.1                                  Krok č.2 
 
 

 
Krok č.3                                          Krok č.4 
 
Obr.č.27 Postup měření geometrických odchylek ozubení 
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Tabulka č.5 Ukázka naměřených hodnot metodou SFT: 
Náměry vstupních číselných hodnot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn: Z důvodu velkého množství naměřených hodnot byl vybrán jeden  poziční náměr u 
každého soukolí, aby ukázal zobrazení číselných výstupních hodnot  v grafickém provedení. 
Výsledky všech naměřených hodnot jsou zobrazeny v přílohách č.10. 
 
Výstupní číselné údaje: 

Test jednobokým odvalem - COAST  2 2 

Mesh Orders, Peak-to-Peak  [µrad] of Gear                                 
Řád záběru, proc. velikost převodové chyby 
1.Harmonická vlna    [%] 111,64 81,75 

2.Harmonická vlna    [%] 46,85 27,52 

3.Harmonická vlna    [%] 14,81 7,30 

4.Harmonická vlna    [%] 5,61 6,80 

  
Hodnoty úchylek dle DIN, Peak-to-Peak [ µrad] 

F’i 1281,11 929,66 

f’i max 314,43 245,51 

f’i min 192,82 142,22 

f’ l 1114,86 810,95 

f’ k 255,40 250,67 

Výstupní spektra velikosti jednotlivých harmonických vln  (obr.č.28)                 

 
 
Obr.č.28 Soukolí č.105 COAST                                        Soukolí č.104 COAST 
 

Soukolí č.COST 105 104 

Pozice 2 2 

Load drive   [Nm]                 
Zatížení konvexní strany  20 20 

Load coast [Nm]                 
Zatížení konkavní strany 20 20 
Act. pinion speed 
Aktualní rychlost 70 70 
Act. additioned B/L 
Aktualní zubová vůle 0,680 0,580 

Pos.H   [mm]                        
Poloha v ose H 

-
0,300 -0,300 

Pozice 2

111,64

46,85

14,81
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8.3. Měření hladin hluku  

 
       Hladina akustického tlaku byla měřena ve zvukových laboratořích ve volném zvukovém 

poli. V průběhu akustických měření náprava pracovala dle technologických  podmínek měření 

(viz.příloha č.12) a byla uchycena dle stanovených technických předpisů tak, aby nemohlo 

dojít k ovlivnění hluku. Do nápravy byly zabudovány při montáži dané páry soukolí a 

vypodložením pomocí vymezovacích podložek byla dosažena vzájemná pozice pastorku a 

kola tak, aby odpovídala vzájemné nulové pozici stejné jako při kontrole jednobokým 

odvalem . Následnou montáží a demontáží vymezovacích podložek v axiální ose pastorku 

byla zajištěna změna pozic záběru a tudíž mohlo dojít k naměření hladin akustického tlaku 

v daných posunech pastorku. Akustický tlak byl měřen na třech pozicích akustickými snímači 

mikrofony. Mikrofon je akusticko-mechanický-elektrický měnič, který snímá kmitání 

vnějšího plynného prostředí a převádí jej na elektrický signál. Při měření byly použity tři 

mikrofony, instalovány v pozici nad nápravou 0,5m uprostřed nad pravým a levým soukolím 

ve vzdálenosti 0,35m od prostředního (viz.obr.29). Díky tomuto měření bylo získáno pro 

každou vzájemnou polohu pastorku a kola šest hodnot nejvyšších hladin akustického tlaku 

v závislosti na průběžném zvyšování otáček soukolí.  

 

 
 
 
 
Obr.č.29 Schéma měření hladiny hluku orientační poloha mikrofonu a uchycení nápravy 
 
Postup měření hladiny akustického tlaku: 
 
Krok č.1 Umístění nápravy dle technických předpisů pro měření hluku 

Krok č.2 Náměr hladin akustického tlaku na třemi akustickými snímači 

Krok č.3 Demontáž a montáž soukolí na základě vkládaní distančních podložek za účelem 

dosažení požadovaných pozic pastorku v záběru. 

 
 



HLUK NÁPRAVY V ZÁVISLOSTI NA GEOMETRICKÝCH 
ODCHYLKÁCH V OZUBENÍ  ( VLASTNÍ MĚŘENÍ ) 

 
Strana 41 

Tabulka č.6 Ukázka naměřených hodnot akustického tlaku: 

Pozice 

Nastavení 
distančních 
podložek 

[mm] 

Chod  

Levý mikrofon       
soukolí č.105 

Středový mikrofon                
obě soukolí  

Pravý mikrofon       
soukolí č.104 

Celkový 
hluk dB 

  

Separ. 
hluk 

soukolí 
dB 

Celkový 
hluk dB 

  

Separ. 
hluk 

soukolí 
dB 

Celkový 
hluk dB 

  

Separ. 
hluk 

soukolí 
dB 

  

2 0,3 
DRIVE 94,2   89,7 92,6   88,1 94,9   91,7 

COAST 83,6   79,5 83,3   78,9 82,7   78,6 

Grafické vyhodnocení velikosti hodnot  naměřených akustických tlakových hladin 

 
 
 
Pozn. Výsledky všech naměřených hodnot jsou zobrazeny v přílohách č.11 
 
8.4. Vyhodnocení a analýza naměřených údajů 
 
Při posuzování výsledků byly zkoumány možné závislosti mezi náměrem separovaného hluku  

soukolí a velikostí  převodové chyby zapsané formou čtyř harmonických v řádovém spektru. 

A.  Určení optimální pozice pastorku v záběru konkávní a konvexní strany u každého soukolí   

B.  Posouzení vlivu velikosti 1 harmonické na hladinu akustického tlaku  

C.  Posouzení vlivu vyšších harmonických druhé a třetí na průběh periodické veličiny  

D.  Posouzení vlivu velikosti celkové kinematické odchylky na hladinu akustického tlaku  
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A.  Určení optimální pozice pastorku v záběru konkávní a konvexní strany u   každého 
       soukolí   
 
 
Tabulka č.7 Číselné vyhodnocení hladin akustického tlaku 

Distan ční vzdálenost [mm] -0,4 -0,3  -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Pozice  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hladina 
hluku 
[dB] 

Soukolí č.105 LEVÉ 
D 82,2 83,1 84 84,8 86,1 86,6 85,9 89,7 90,2 

C 85,7 83,3 82,7 88 83,1 77,9 81,6 79,5 84,9 
Optimální poloha k 

hladin ě hluku nápravy  3,5 0,2 1,3 3,2 3 8,7 4,3 10,2 5,3 

Soukolí č.104 
PRAVÉ 

D 78,9 83,9 81,5 81,2 88,3 83,7 89,6 91,7 89,3 
C 84,5 82,4 81,4 85,5 84,5 78,6 82,1 78,6 80,1 

Optimální poloha k 
hladin ě hluku nápravy  5,6 1,5 0,1 4,3 3,8 5,1 7,5 13,1 9,2 

Limitní hodnoty 
hluku  

D 93 
C 91 

Metoda SFT poloha v ose H [mm] -0,4 -0,3  -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Stupnice odvalu tichý               hlučný 
 
Graf č.1 Hladiny akustického tlaku v daných pozicích  
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Při vyhodnocení optimální pozice nebyl použit vztah součtu jednotlivých akustických  hladin 

dopředného i zpětného chodu, neboť je to nesmyslné a zcela bezvýznamné, jako optimální 

pozice byla vyhodnocena pozice,  která nejlépe vyhovovala dvou podmínkám:  

1. velikost akustického tlaku dané pozice byl nejmenší  

2. absolutní rozdíl dopředného i zpětného chodu byl co nejmenší u jednoho soukolí  

 
Jako optimální pozice za účelem nejnižšího hluku celkové nápravy u soukolí č.105  

je pozice č. 2 s velikostí separovaného hluku 83,3 dB 

 

Jako optimální pozice za účelem nejnižšího hluku celkové nápravy u soukolí č.104  

je pozice č. 3 s velikostí separovaného hluku 81,4 dB 

Ani v jednom z případů nebyla překročena hladina hluku limitních hodnot.  

 
B.  Posouzení vlivu velikosti první harmonické na hladinu akustického tlaku  
 
Při hodnocení vlivu velikosti amplitudy převodové chyby první harmonické vlny byly použity 

náměry soukolí č.105 v dopředném stavu, neboť u tohoto soukolí byly naměřené hodnoty, 

jenž dosahovali největších velikostí převodové chyby při porovnávání naměřených hodnot. 

Při hledání závislosti mezi velikosti první harmonické a velikosti hladiny akustického tlaku 

byly porovnány náměry zobrazující graf č.2 a č.3, ze kterých je značně vidět, že od pozice č. 1 

až do pozice č.6, čím byla vyšší první harmonická, tím vyšší byla  hladina akustického tlaku.   

 
Graf č.2 Hladina akustického tlaku soukolí č.105 
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Graf č.3 Velikost amplitudy první harmonické 

Hladiny akustického tlaku soukolí č.105
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C. Posouzení vlivu vyšších harmonických 2 a 3 na průběh periodické veličiny  
 
     K posouzení se  používá koeficient harmonického zkreslení  k [%], jenž vyjadřuje vztah 

vyšších harmonických složek k 1. harmonické vztah č.7 

 
 
 [vzt.7] 
  
 

Koeficient zkreslení byl vypočten pro každé řadové spektrum (viz. příloha č.11) chyby měření  

a zapsán formou tabulky vypočtených hodnot.tab.č.8 

 
Tabulka č.8  Vypočtených hodnot koeficient harmonického zkreslení  k [%] 

Pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soukolí č.105 
LEVÉ 

D 31,57% 44,81% 51,91% 43,37% 34,30% 41,03% 38,10% XXX XXX 

C 28,11% 27,36% 29,93% 36,48% 28,87% XXX XXX XXX XXX 

Soukolí č.104 
PRAVÉ 

D 37,50% 44,01% 39,38% 21,79% xxx 39,45% 14,58% XXX XXX 

C 32,33% 34,83% 35,65% 30,48% 51,08% XXX 69,94% 67,71% XXX 

 
 

Pozn. Jestliže u řadového spektra nedochází k hyperbolickému průběhu velikosti jednotlivých 

harmonických, může to být zapříčiněno například vlivem vyššího opotřebení a díky tomu 

výsledné hodnoty pro tyto průběhy, například. u soukolí č.105, třebaže vykazují nejnižší hluk, 

by byly pro výsledné hodnoty zkreslující a tudíž s nimi nebylo zde počítáno.   
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Na základě podílu vyšších harmonických k 1. harmonické z hlediska energie signálu byl 

určen interval, v němž by se hodnota k měla pohybovat, aby celková hladina akustického 

tlaku nápravy byla co nejnižší. V tabulce č. 9 můžeme vidět závislost geometrických úchylek 

vyhodnocené hodnotou koeficientu v závislosti na hladině hluku nápravy. 

 
Tabulka č.9 Závislost geometrických úchylek na hladině akustického tlaku  

Soukolí Chod  Interval koeficientu k  Hladina akustického tlaku 

 č.105 LEVÉ 
D <31,57 % - 51,91 % > < 82 dB - 87 dB > 

C <27,36 % - 29,93 % > < 83 dB - 86 dB > 

 č.104 PRAVÉ 
D <21,79 % - 39,45 % > < 79 dB - 84 dB > 

C <35,65 % - 69,94 % > < 79 dB - 82 dB > 
 
D. Posouzení vlivu velikosti celkové kinematické odchylky na hladinu 
     akustického tlaku  
 
Tabulka č.10 Posouzení vlivu největší kinematické odchylky na hladinu hluku nápravy 

 
Distan ční 

vzdálenost [mm] -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 
Poziční číslo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P
ea

k-
to

-P
ea

k 
[ µ

ra
d]

 

Soukolí 
č.105 
LEVÉ 

D 1435,3 1451,6 1392 1398,79 1366,48 1491,3 1454,85 1334,5 1409,99 

C 1172,2 1281,1 1271,8 1275,55 1275,84 1370,9 1359,82 1387,55 1399,41 

Soukolí 
č.104 

PRAVÉ 

D 898,28 786,73 797,92 813,19 819,74 883,99 912,53 756,34 772,09 

C 940,36 929,66 851,81 797,97 767,59 765,03 830,28 713,41 763,24 
Metoda SFT 

poloha v ose H 
[mm] -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Stupnice odvalu tichý                hlučný 
 
V tabulce č.10 můžeme vidět odlišnost velikosti celkové kinematické odchylky mezi 

soukolím č.105 a č.104. U soukolí č.105 jsou hodnoty F’i značně vysoké, a to jak 

v dopředném, tak i zpětném chodu, což má také vliv na to, že celkový hluk nápravy převážně 

ovlivňuje toto soukolí, neboť u něho dosahují hladiny akustického tlaku vyšších hodnot ve 

všech pozicích než u soukolí č.104. Dále si zde můžeme všimnout, že optimální pozice 

v závislosti na hluku se u obou soukolí v dopředném i zpětném chodu značně liší, například u 

soukolí č.104 je to až o 0,8 mm v posunu pastorku, neboť optimální pozice je č.1 u  

dopředného chodu a pozice č.8 u zpětného chodu. Na tuto záměnu pozic má prvotní vliv 

různá poloha kontaktní plochy zubů při odvalu, neboť její velikost a poloha je různá na  

konvexní a konkávní straně ozubení. V této tabulce je značná ukázka toho, jak je nutná jedna 

z dokončovacích operací a to metoda lapování boku zubů, kdy dochází ke korekci polohy 

zrcátka na jedné ze stran tak, aby byly dosaženy nejnižší hladiny hluku u daného soukolí.
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9. ZÁVĚR  
 
     Hlavním cílem této práce bylo stanovit závislost geometrických odchylek kuželového 

soukolí na hladinu hluku kompletní nápravy. K tomu, abych mohl vyvodit tyto závislosti, 

bylo provedeno 36 náměrů velikosti amplitud převodové chyby u kuželového soukolí, 

zobrazené formou furierovy řady převážně s hyperbolickým průběhem a  18 náměrů hladiny 

akustického tlaku na hnací zadní nápravě nákladního automobilu značky Tatra. Tyto náměry a 

výkresy jednotlivých části byly uvedeny ve stanovených přílohách. Při prvním měření 

vyhodnocení optimální pozice v závislosti na velikosti hluku se podařilo jasně stanovit 

optimální pozice dvou členů u každého soukolí tak,  aby při odvalování zpětným i dopředným 

chodem bylo co nejméně hlučné. Jestliže by se však provedli lapovací metodou modifikace 

boku zubů posunem zrcátka, například na konvexní straně, mohlo by být snížení hluku ještě o 

4 dB,  ne-li více,  nižší.  

Při posouzení vlivu  velikosti první harmonické byla ukázána v jednotlivých grafech závislost 

velikosti hluku a amplitudy této harmonické. Na velikosti této amplitudy má větší vliv 

velikost radiálního házení a zatížení kroutícím momentem než geometrické úchylky. Proto 

bychom měli klást velký důraz na to, aby při montáži a ve výrobě bylo radiální házení co 

nejvíce eliminováno. Jestliže byl nárůst o 39 [µrad] vyšší,  zvedla se hladina hluku o 0,9dB, 

což je dosti značný nárůst při posunu o 0.1 [mm] ve směru kladné montážní úchylky. 

Při posouzení vlivu druhé a třetí harmonické byl stanoven interval koeficientu zkreslení tak, 

aby hladina hluku byla co nejmenší. Tento interval se podařilo zapsat, ale osobně si myslím, 

že při pohledu do tabulky č.10 a velikosti jednotlivých intervalů ne vždy hodnota vyhovující 

danému intervalu je jedno z optimálních, méně hlučných řešení. Proto posuzovat vliv první a 

druhé harmonické, jenž jsou způsobovány z větší části výrobními úchylkami,  je možné, ale 

při provedení více měření a určení ne jednoho ale více intervalů koeficientu k. 

Při poslední analýze porovnání velikosti celkové kinematické odchylky můžeme vidět 

v tabulce č.10, že u soukolí č.105 byly kinetické úchylky větší a tudíž i z náměru hluku 

vyplynulo, že soukolí č.105 bylo hlučnější. Tato práce mj. poukázala na to, že problematika 

hlukové emise můžu úzce souviset s problematikou výroby a výrobními nepřesnostmi. 
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