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1. ÚVOD 

 

Nestandardní ozubená kola typu HCR (High Contact Ratio) se pouţívají 

především v automobilovém nebo leteckém průmyslu a to díky jejich dobrým 

vlastnostem. Mezi tyto vlastnosti lze zařadit plynulé rozloţení sil a tuhostí během 

záběru a z toho vyplývající menší zatíţení zubů a niţší buzení vibrací a hluku. Mimo 

tyto vlastnosti existuje několik nevýhod, které zabraňují pouţití HCR ozubení v jiných, 

především málo sériových odvětvích. Nevýhodou je pouţití nestandardního profilu, 

větší nároky na přesnost ozubení a pouţití modifikací. 

Dobrý design začíná u konstruktéra a první kroky bývají klíčové. Kromě volby 

geometrických vlastností, z kterých vyplývají fyzikální respektive mechanické 

vlastnosti, je důleţitá i dobře zvolená výrobní technologie. K dobrému designu 

mechanických součástí patří bezesporu bezchybná a přesná pevnostní kontrola. 

Tato práce se nebude zabývat tím, jak efektivně konstruovat ozubení, ale 

právě částí jak přesně a bezchybně lze HCR ozubení kontrolovat pevnostně. 

V tuzemských podmínkách lze k těmto účelům pouţít normu ISO 6336 [1] nebo DIN 

3990 [2], z které je ISO odvozena. Česká norma ČSN 01 4686 [3] je omezena 

součinitelem trvání záběru < 2. 

Normy ISO nebo DIN umoţňují pouţití metody konečných prvků (MKP) nebo 

experimentální metody (metoda A), které jsou nejpřesnějším moţným způsobem, jak 

ověřit pevnost ozubení.  Experimentální metoda je ovšem velice nákladná a lze 

vyuţít jen omezené parametrizace – zkoumání vlivu geometrických parametrů na 

pevnost ozubení. MKP není jen účelovým prostředkem, ale lze jí vyuţít právě pro 

zkoumání vlivů geometrických parametrů jako jsou převodový poměr či různé typy 

úchylek od idealizované geometrie. 

Všechny firmy leteckého nebo automobilového průmyslu disponují CAE 

(Computing Aided Engineering) systémy, které lze vyuţít pro napěťovou kontrolu 

MKP. Nejčastěji jsou k dispozici Nastran, Abaqus, Ansys, Mark. Pro vytvoření CAD 

modelu se musí pouţít specializovaný software, který dokáţe vypočítat přesnou 

geometrii nejen evolventy, ale i přechodové křivky. 
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2. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

Práce navazuje na diplomovou práci sepsanou autorem [9] a další práce [10], 

[11], atd. Aby se činnosti jednotlivých autorů nepřekrývaly, je tato práce zaměřena na 

výpočty v oblasti rovinné napjatosti. Z tohoto důvodu nejsou řešeny chyby vztaţené k 

šířce zubů (oblast prostorového namáhání). Cíle práce jsou následující: 

 

- Detailní popis všech potřebných vztahů pro výpočet tvaru evolventy a 

přechodové křivky HCR ozubení. Popis výpočtu poloh ozubení během celého 

záběru. 

- Detailní popis exaktního výpočtu dotykového a ohybového napětí během 

celého záběru. Modifikace postupu podle ISO 6336. 

- Postup výpočtu HCR ozubení pomocí MKP a k tomu vztaţená teorie. 

- Plná automatizace výpočtů HCR ozubení pomocí MKP (ANSYS). Schopnost 

analyzovat jakékoliv čelní vnější soukolí s teoretickým tvarem přímých zubů 

pomocí MKP. 

- Analýza navrhnutých ozubených soukolí (tab. 2.1), jejich výpočet pomocí ISO 

6336 a MKP. 

- Vyhodnocení výsledků a vyvození závěrů, jak lze tyto výsledky pouţít. 

 

Z jednotlivých bodů je zřejmé, ţe podstata práce je ve vyhodnocování ozubení 

MKP. Zřetel se bere především na tuhost jednotlivých párů zubů a na rozloţení 

přenášené síly mezi páry zubů během celého záběru, tedy na vlastnosti, které jsou u 

HCR ozubení potřebné k přesnému určení namáhání. Ve vyhodnocení je zahrnuto 

jak ohybové napětí v patě zubu, tak dotykové na boku zubu. 
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Tab. 2.1 – Geometrické parametry navrhnutých ozubených soukolí 

  

Poznámky k tab. 2.1: 

 Počet zubů původně zkoušeného soukolí HCR1 (podle [5]) je shodný se 

standardním soukolím, jeţ bylo zkoušeno v rámci přípravy normy ČSN 01 4686 v 

SVÚM. Výsledky jsou v práci [6]. 

 Další soukolí s počty zubů 21/51 (HCR2) a 35/37 (HCR3) byla navrţena pro 

pokračování únavových zkoušek shodných s postupem podle [5]. Tato soukolí byla 

vyrobena a zkoušky měly proběhnout v SVÚT Bratislava podle [5] a [6]. Vyuţití pro 

kontrolu a porovnání MKP bylo navrţeno dodatečně. 

 Zkoušky dosud neproběhly s výjimkou jednoho pokusu podle práce [6]. 

 

 

 

 

 

Veličina Původní zkoušky* Návrh nových soukolí HCR 

Název Ozn. Roz. 

HCR1 HCR2 HCR3 

i = 1,88 i = 2,43 i = 1,06 

Pastorek Kolo Pastorek Kolo Pastorek Kolo 

Osová vzdálenost aw mm 144 

Modul mn mm 4 

Počty zubů z - 25 47 21 51 35 37 

Šířky kol 
Skutečné b mm 15 14 15 15 

Společné bw mm 14 

Úhel šroubovice  ° 0 

Úhel záběru n ° 20 

Poměrné 
hodnoty 

základního 
profilu 

Výška hlavy ha0 - 1,26 1,3 1,29 1,225 

Výška paty hf0 - 1,7 

Zaoblení paty 
zubu 

f0 - 0,212 

Průměr hlavové kruţnice da mm 112,4 195,7 97,6 211,1 150 157,6 

Poměrné posunutí profilu x - 0,2924 -0,2924 0,4 -0,4 0,0244 -0,0244 

Trvání záběru profilu  - 2,006 2,003 2,019 

Maximální měrné skluzy  - -2,13 -2,13 -2,61 -2,39 -1,88 -1,88 

Poměr skluzových rychlostí  - 1,381 1,539 1,028 
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3. POLOHA ZÁBĚROVÝCH BODŮ  

 

Disertační práce je zaměřená na popis pevnostního výpočtu pomocí MKP, 

nicméně pro bezchybné zadávání je nutné znát geometrii ozubení. Pro úplné 

pochopení problematiky jsou v práci uvedeny základní vztahy a postupy nutné 

k převodu geometrických parametrů do výpočetního softwaru (výpočet tvarů 

evolventy a přechodové křivky). Pro detailnější popis lze pouţít literatury [8] a [13]. 

 Poloha obecného záběrového bodu G je určena souřadnicemi  a g na 

záběrové úsečce. Kde  je souřadnice od počátku záběru A a g je souřadnice 

měřená od pólu C. Na obr 3.1 jsou znázorněny obecné souřadnice s krajními body 

záběru A, E a pólem C. Obecnými souřadnicemi je dán úhel natočení G. 

 

 

Obr. 3.1 – Poloha záběru 
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Tvar ozubení je vypočten podle [8] a [13] pro nulovou polohu kola, tj. ţe osa 

zubu pastorku je svislá. Závislost obecné polohy záběru na záběrové úsečce G a 

tomu odpovídajícímu natočení pastorku G lze popsat vztahem 3.1.  

 
tw1w

tw1tw
Gtw1twG1w

cosr

gcoss5,0
coss5,0rg




  (3.1) 

 

Krajní polohy záběru se určí: 

2

2b

2

2a

2

2b

2

2wA rrrrACg   (3.2) 

2

1b

2

1w

2

1b

2

1aE rrrrCEg   (3.3) 

  

Souřadnice gA je záporná a souřadnice gE kladná (viz obr. 3.1). Souřadnice na 

záběrové úsečce g a úhly  odpovídající natočení pastorku z nulové polohy do poloh 

A, C, E lze odvodit ze vztahu 3.1. 

 
tw1w

Atw1tw
Atw1twA1wA

cosr

gcoss5,0
coss5,0rg




  (3.4) 

 
1w

1tw
Ctw1twC1w

r

s5,0
coss5,0r0


  (3.5) 

 
tw1w

Etw1tw
Etw1twE1wE

cosr

gcoss5,0
coss5,0rg




  (3.6) 

  

Závislost mezi souřadnicí měřenou od bodu A  a souřadnicí měřenou od valivého 

bodu C g definuje vztah 3.7. Polohu záběru lze určit dále procentuální souřadnicí P 

[%] nebo poměrnou vzdáleností  [-], kdy v bodě A nabývají hodnot P = 0%,  = -/2 

a v bodě E nabývají hodnot P = 100%,  = /2. 

 
50

100

g

100gg

g

100
Pgg

tb

A

tb

A 











 (3.7) 

 

Všechny uvedené úhlové souřadnice  definují polohu pastorku. Poloha natočení 

spoluzabírajícího kola je pak dána převodem, tedy kola = pastorku . 
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Body, které určují polohu přechodu jednopárového záběru na dvoupárový B, 

D, viz obr. 4.12 a), dvoupárového na třípárový B1, B2, D1, D2, viz obr. 4.12 c), jsou 

definovány podle součinitele záběru profilu . 

 

Obr. 3.2 – Body záběru na záběrové úsečce 

 

Bod C je určen převodovým poměrem. Pokud je převod i < 1, je bod C blíţe bodu E. 

Pokud je převod i = 1, je bod C přesně uprostřed mezi body A a E a pokud je i > 1, je 

bod C blíţe bodu A. Na obr. 4.12 je ozubení s i = 1. Ostatní body určuje velikost čelní 

základní rozteče ptb ,délka záběrové úsečky gtb, a délky úseků gA a gE. 

 

  A B a B1 B2 D a D1 D2 E C 

 < 2 0 gtb - ptb - ptb - gtb -gA 

 = 2 0 ptb - ptb - gtb -gA 

 > 2 0 gtb - 2ptb ptb gtb - ptb 2ptb gtb -gA 

Souřadnice g A B a B1 B2 D a D1 D2 E C 

 < 2 gA gE - ptb - ptb + gA  - gE 0 

 = 2 gA gE - ptb - ptb + gA - gE 0 

 > 2 gA gE - 2ptb ptb + gA gE - ptb 2ptb + gA gE 0 

Tab. 3.2 – Souřadnice záběrových bodů 
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4. TEORETICKÝ PEVNOSTNÍ VÝPOČET OZUBENÍ 

 

Pro výpočet HCR ozubení lze pouţít normy DIN 3990 [2] a ISO 6336 [1]. 

V disertační práci je stručné shrnutí postupu výpočtů podle normy ISO 6336 a 

výpočtu napětí během záběru. 

 

4.1 NAPĚTÍ V DOTYKU 

 

Výpočet dotykového napětí vychází z Hertzovy teorie kontaktu [15]. Kontaktní 

síla F způsobuje mezi dvěma válci o průměrech d1 a d2, o společné šířce b a 

materiálových vlastnostech E1, E2, 1, 2 (E je modul pruţnosti a  je Poissonovo 

číslo) maximální tlak p ve tvaru paraboly o šířce 2a, viz obr. 5.4 a). Kontaktní tlak a 

šířka paraboly jsou definovány vztahy 4.1 a 4.2. 
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Obr. 4.1 – Hertzův tlak dvou válců a dvou zubů 
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 Dotyk dvou zubů si lze představit jako dotyk dvou válců, viz obr. 4.1 b), které 

mají poloměry oskulačních kruţnic 1 a 2 závislých na poloze záběru (vztahy 4.3 a 

4.4). Jejich středy leţí v bodech N1 a N2. 

grrgCN 2

1b

2

1w11   (4.3) 

grrgCN 2

2b

2

2w22   (4.4) 

 

Napětí v dotyku H po celé délce záběrové úsečky na základě vztahů 4.1 a 4.2 

definuje vztah 4.5. 




























 






21w
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2

1
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1

H

11

b

F

E

1

E

1

1
 

(4.5) 

 

Ve vztazích 4.3 a 4.4 jsou oskulační poloměry 1 a 2 funkcí souřadnice polohy g. 

Síla Fn je také funkcí polohy, ale tato funkce není definována (v dalšíh kapitolách je 

odvozen vztah této funkce pro čelní soukolí s přímými zuby a korekcí VN). 

 Norma ISO 6336-2(B) definuje napětí v dotyku pro absolutně přesné soukolí 

s přímými zuby (součinitele KA, KV, KH, KH a Z jsou rovny 1) takto: 

i

1i

bd

F
ZZZZ

w1

t
EHD,BBH





   (4.6) 

 

Jednotlivé součinitele ze vztahu 4.6 jsou popsány v [1]. 

Ze vztahu 4.6 vychází vztah 4.7, kterým je definováno dotykové napětí po celé 

délce záběrové úsečky. 

 
i

1i

bd

F
ZZZZg

w1

t
PFEHGH





  (4.7) 
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Místo součinitele ZB,D je ve vztahu 4.7 součinitel ZG, který převádí napětí v pólu na 

napětí v obecném bodě záběru. Tento součinitel má tvar: 

   
   2

2b

2

2w

2

1b

2

1w

2

2b

2

2w

2

2b

2

2a

2

1b

2

1w

2

1b

2

1a

G

ddg2ddg2

dddddddd
Z




  (4.8) 

 

Místo součinitele Z je ve vztahu 4.7 součinitel ZPF. Součinitel ZPF je součinitel podílu 

zatíţení a lze jej definovat: 

100

PF
ZPF   (4.9) 

 

PF je podíl z celkové přenášené síly. Tento podíl je odvozen na základě analýz 

v kapitole 7 (vztahy 7.2 a 7.3). 

 

4.2 NAPĚTÍ V OHYBU 

 

 Pro ozubení HCR lze pouţít výpočetní metody ISO 6336-3(A) (napětí jsou 

stanoveny velice přesně MKP, měřením, atd.) a ISO 6336-3(B) (empirické vztahy 

uvedené přímo v normě). Norma ISO 6336-3(B) definuje napětí v ohybu absolutně 

přesné soukolí s přímými zuby (součinitele KA, KV, KF, KF a Y jsou rovny 1) takto: 

SF

nw

t
BF YY

mb

F



   (4.10) 

 

Vztah 4.10 je výpočet místního ohybového napětí v bodě E (v této práci bod E 

odpovídá bodu B2 pro  > 2 nebo D pro  < 2 viz kap. 3.1), kde síla působí ve 

vnějším bodě osamělého záběru, viz obr. 4.2 a). Součinitele YF a YS jsou definovány 

v [1]. 

 

 

 

e 
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Obr. 4.2 – Parametry pro výpočet ohybového napětí 

 

 Postup podle ISO6336-3(B) lze pouţít pro stanovení ohybového napětí 

v obecné poloze záběru G, viz obr. 4.2 b): 

  PFSgFg

nw

t
F YYY

mb

F
g 


  (4.11) 

 

Místo součinitele tvaru YF je ve vztahu 4.11 součinitel YFg. Tento součinitel má tvar: 

n
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h
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  (4.12) 

 

Místo součinitele koncentrace napětí YS je ve vztahu 4.11 součinitel YSg. Tento 

součinitel má tvar: 
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Ve vztazích 4.12 a 4.13 jsou součinitele SFn a F nezávislé na poloze záběru a lze je 

stanovit podle [1]. Součinitele hFg a Fgn jsou funkcemi polohy záběru. Stanoví se 

stejným postupem jako v ISO6336-3(B), ale místo průměru den je nutno stanovit 

průměr dgn, viz obr. 4.2 b). Index n znamená náhradní kolo. 

     tan
an

nEn

2

an2

nEngn 90cos
2

d
gg2

2

d
gg2d 

















  (4.14) 

 

Součinitel YPF je součinitel podílu zatíţení a je do vztahu 4.11 přidán oproti 

původnímu vztahu 4.10. Lze jej obdobně jako ve vztahu 4.9 definovat: 

100

PF
YPF   (7.5) 

 

PF je podíl z celkové přenášené síly. Tento podíl je odvozen na základě analýz 

v kapitole 7 (vztahy 7.2 a 7.3). 

 

5. PŘÍKLAD ŘEŠENÍ OZUBENÍ MKP (ANSYS) 

 

Výpočet ozubeného soukolí MKP se dělí na tři etapy – Pre-Processing 

(příprava úlohy), Solving (řešení úlohy) a Post-Processing (vyhodnocení úlohy). 

Všechny tyto etapy jsou ovládány v plně automatickém uţivatelském prostředí 

v softwaru EXCEL.  

 

5.1 PŘÍPRAVA ÚLOHY – PRE-PROCESSING 

 

EXCEL 

- Zadání vstupních geometrických parametrů soukolí. 

- Výpočet všech geometrických parametrů. 

- Výpočet souřadnic bodů přechodových křivek a evolvent pastorku a kola 

v nulové poloze, tedy počátek v ose pastorku a v ose kola. 
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- Zadání polohy na záběrové úsečce a výpočet natočení z nulové polohy pastorku, 

natočení kola je dáno přes převod. 

- Zadání materiálových vlastnosti pastorku a kola (pro statickou úlohu bez 

gravitačního zrychlení stačí modul pruţnosti E a Poissonovo číslo ). 

- Zadání zatíţení soukolí (krouticí moment T nebo obvodová síla Ft). 

- Výpočet soukolí pomocí ISO 6336: 

a) Výpočet na dotyk 

b) Výpočet na ohyb 

- Vytvoření vstupního souboru pro ANSYS. 

- Spuštění softwaru ANSYS v tzv. BATCH módu. 

 

ANSYS 

- Načtení vstupního souboru vytvořeného v EXCELU, který provede následující 

operace. 

- Načtení parametrů geometrie, materiálů a zatíţení. 

- Vytvoření geometrie soukolí podle počtu párů zubů v kontaktu: 

a) Vytvoření kartézských a cylindrických souřadných systémů v osách pastorku 

a kol, natočených podle polohy záběru, aby záběrová přímka byla 

horizontální (pro jednodušší vyhodnocování výsledků). 

b) Evolventy a přechodové křivky jsou vygenerovány funkcí Spline na základě 

výpočtu jejich bodů v EXCELU (Postupným porovnáváním výsledků jsou 

zvoleny dělení přechodové křivky i evolventy ne = np = 150). 

c) Vytvoření bodů, linek a ploch tak, aby se daly plochy vysíťovat v místech 

kontaktu a přechodových křivek hustěji. 

                    

- Diskretizace geometrie prvkem PLANE183, kdy je nastavena rovinná napjatost a 

reálné konstanty šířek soukolí. Hustota sítě je určena místy kontaktů a 

přechodových křivek (obr. 5.1). 

 



13 

                 

Obr. 5.1 – Diskretizace/Vysíťování geometrie 

 

- Mezi tzv. pilot nody v osách pastorku, kola a otvory pro hřídele se vytvoří rotační 

vazby kontaktem typu MPC. 

- V pilot nodech jsou okrajové podmínky nulové posunutí a u kola je zároveň 

nulová rotace. Tím je kolo zabrzděno a pastorek můţe volně rotovat kolem své 

osy. 

- Na pilot node v ose pastorku je zadán krouticí moment, vyvozující potřebnou 

obvodovou sílu. 

- Mezi zuby pastorku a kola je kontaktní vazba. Na křivkách evolvent kola se 

vytvoří elementy typu TARGE169 a na křivkách evolvent pastorku se vytvoří 

elementy typu CONTA172. Nastaví se parametry kontaktu pomocí tzv. ANSYS 

Contact Wizard. 

          

5.2 ŘEŠENÍ ÚLOHY – SOLVING 

 

ANSYS 

- Parametry a nastavení výpočtu jsou obsaţeny ve vstupním souboru z EXCELU, 

který provede následující operace. 

- Nastaví se úloha jako Large Displacement, metoda Augmented Lagrange, tření 

0.01, kontaktní tuhost 1 (podle [7]). 

- Spustí se řešič. 

Rozdílné barvy jsou tzv. 
reálné konstanty určující 
šířku plošného elementu 

Místní zhuštění sítě pro 
přesný výpočet kontaktu 
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5.3 VYHODNOCENÍ ÚLOHY – POST-PROCESSING 

 

ANSYS 

- Po výpočtu ANSYS vygeneruje proměnné vyjadřující hodnoty sledovaných 

výstupů. 

- Kontaktní síly jednotlivých párů zubů se načtou z výsledků kontaktních elementů. 

Soukolí je natočeno tak, aby záběrová přímka byla rovnoběţná s osou x, proto se 

výsledky určí přímo z tabulkových hodnot elementů CONTA172 (NMISC,21 jsou 

kontaktní síly ve směru x). Kontakt mezi zuby je stanoven určitým počtem 

kontaktních elementů, kterému pak odpovídá počet kontaktních sil. Součtem 

těchto sil je dána celková přenášená síla. Program umí rozlišit, ke kterému páru 

zubů patří jednotlivé kontaktní elementy. Proto umí vyhodnotit přenášenou sílu 

páru zubů, respektive procentuální podíl PF z celkové přenášené síly, kterou pár 

přenáší. Kontrola správnosti výpočtu je splněna tehdy, kdyţ celková přenášená 

síla stanovená z kontaktních sil elementů odpovídá zatěţující normálné síle Fn. 

- Z uzlových posunutí se stanoví úhel natočení pastorku  (vlivem deformace), 

který určuje hodnotu měrné tuhosti soukolí.  

- Kontaktní tlak, respektive dotykové napětí je dáno metodou výpočtu kontaktní 

úlohy (v našem případě metoda AL) a odpovídá zhruba třetímu hlavnímu napětí 

(tlak) v místech kontaktů (obr. 5.2). 

- Ohybové napětí v patách zubů pastorku a kola lze určit z prvního hlavního napětí 

nebo z redukovaného napětí von Misses (HMH). Ty jsou téměř shodné v patě, 

kde dominuje tahové napětí. Na protějších patách je redukované napětí větší, ale 

to je způsobeno tlakovým napětím, které nemá na poruchu takový vliv jako 

tahové (obr. 5.3). 

- Vytvoření výstupního souboru s výsledky. 

 

EXCEL 

- Načtení výstupního souboru z ANSYSU. 

- Výpočet rozdílů mezi výsledky z MKP a teoretickými navrţenými hodnotami. 

- Následné grafické vyjádření je uţ manuální na základě potřeb uţivatele. 
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Obr. 5.2 – Zobrazení dotykového napětí a třetího hlavního napětí (tlak) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 – První hlavní napětí (tah) a redukované napětí HMH 

 

6. OVĚŘENÍ VÝPOČTU OZUBENÍ MKP (ANSYS) 

 

Pro ověření metody výpočtu jsou analyzována soukolí z tab. 2.1. Je 

modelován pouze jeden pár zubů. Ignoruje se vícepárový dotyk. Křivky evolventy a 

přechodové křivky (je pouţita funkce SPLINE v ANSYSU) procházejí body 

vypočtenými podle kap. [8]. Počet bodů evolventy i přechodové křivky je zvolen 150. 

Soukolí mají materiálové vlastnosti E1,2 = 210 000 MPa a 1,2 = 0,3. Pastorky jsou 

a) – první hlavní napětí 
[MPa] 

 

b) – redukované napětí HMH 
[MPa] 

 

a) – kontaktní tlak [MPa] 

 
b) – třetí hlavní napětí [MPa] 
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zatíţeny krouticím momentem, který vyvozuje kontaktní sílu o velikosti Fn = 10000N. 

Kolo je zabrzděno. Kontakt mezi zuby je řešen metodou Augmented Lagrange 

s faktorem kontaktní tuhosti  = 1, faktorem penetrace 0,1 a koeficientem tření 0,01. 

Tyto koeficienty přinášejí dostatečnou přesnost a zároveň výpočet velice rychle 

konverguje. Výpočty jsou provedeny pro celou délku záběru. Polohu záběru udává 

souřadnice  namísto g. Vztah mezi těmito veličinami udává rovnice 3.7. 

Kontaktní síly, vypočtené MKP, dosahují nepřesnosti kolem 1%. Přesnost 

velikosti kontaktní síly je primární poţadavek, neboť od této síly se odvíjí všechny 

následující přesnosti výpočtů napětí. 

Dotyková napětí (viz obr. 6.1), stanovené MKP pro celý záběr a pro všechna 

soukolí, jsou v průměru o 1% menší neţ podle vztahu 4.7 (PF je rovno 100%, 

protoţe v kontaktu je pouze jeden pár zubů). Shoda je tedy velice dobrá. Minimální 

hodnota kontaktního tlaku je vţdy v pólu na záběrové úsečce. 

K porovnání ohybových napětí v patách pastorku (obr. 6.2) je pouţit vztah 

4.11 (opět je PF rovno 100%). Tento vztah je podstatně sloţitější neţ pro stanovení 

dotykového napětí. V disertační práci je podrobný postup, jak stanovit jednotlivé 

součinitele. Výsledky MKP jsou odlišné na začátcích záběrů pastorku (maximálně o 

20%; tyto polohy nemá smysl řešit, neboť ohybové napětí dosahuje minima). V bodě 

konce záběru (metoda ISO6336-3(C)) a vnějšího bodu osamělého záběru (metoda 

ISO6336-3(B)) se výsledky liší okolo 4%. To je opět velice dobrá shoda. MKP je pro 

výpočet ohybových napětí metoda ISO6336-3(A), tedy nejpřesnější metoda. 

 Měrnou tuhost ozubení (viz obr. 6.3), stanovenou MKP, lze porovnat s tuhostí 

stanovenou podle ISO6336-1 (měrná tuhost jednoho páru zubů c‘). Měrná tuhost je 

podle ISO téměř stejná pro všechna porovnávaná soukolí. Teoretické měrné tuhosti 

odpovídají zhruba průměru hodnot, stanovených MKP. Průběh tuhosti dosahuje 

maxima v pólu. 

Všechny výsledky lze zobrazit i v grafické podobě. Na obr. 6.4 je zobrazen 

kontaktní tlak a ohybová napětí. Konkrétně pak pro soukolí HCR01 v poloze  = -0,2. 
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Obr. 6.1 – Porovnání průběhů kontaktních tlaků 

 

 

Obr. 6.2 – Porovnání průběhů ohybového napětí v patě zubu pastorku 

 



18 

 

Obr. 6.3 – Porovnání průběhů tuhosti páru zubů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 – Příklad grafického výstupu  

 

 

a) – kontaktní tlak 
[MPa] 

 

b) – ohybové napětí [MPa] 
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7. VLIV GEOMETRIE OZUBENÍ HCR (VN) NA NAPJATOST 

 

Tato kapitola se zaměřuje na výpočty vlivů geometrických parametrů 

absolutně přesného přímého ozubení HCR (VN) na napjatost. U absolutně přesného 

soukolí HCR se celková přenášená síla rozloţí mezi dva nebo tři páry zubů. Poměr, 

v jakém se rozdělí, závisí na tuhosti jednotlivých párů zubů, která se mění s polohou 

záběru. Cílem této kapitoly je nalézt vztah pro výpočet podílu zatíţení PF, který jeden 

pár zubů přenese v záběru  (vztah 7.1), a vyhodnotit vliv jednotlivých geometrických 

parametrů na napjatost. 

  100



sílapřenášenácelková

záběrupolozevzubůpárempřenášenásíla
PF  (7.1) 

 

Souřadnice  je měrná vzdálenost na záběrové úsečce, měnící se od –/2, do +/2. 

Vztahy pro dotyková a ohybová napětí, uvedené v kapitolách 4.1 a 4.2, jsou funkcí 

polohy záběru g, kterou je nutno dopočítat z  vztahem 3.7. Pouţitím souřadnice g by 

se odvozené vztahy nedaly pouţít pro libovolná soukolí (g je závislá na modulu a na 

pólu). Nalezením vztahu pro podíl PF lze definovat postupy pro výpočet dotykového 

a ohybových napětí pro absolutně přesné ozubení HCR: 

V disertační práci jsou porovnána soukolí, u kterých budou všechny 

geometrické parametry totoţné, s výjimkou toho parametru, který bude posuzován. 

Pro kaţdý parametr jsou soukolí vyhodnocena a vztah pro podíl PF je doplněn o vliv 

posuzovaného parametru. Tento vliv znamená, jak daný parametr mění průběh 

podílu PF oproti referenčnímu soukolí (HCR08). Parametry všech porovnávaných 

soukolí jsou v tab. 7.1. Soukolí jsou zatíţená obvodovou silou 20 000N a jsou z oceli, 

tedy E = 210 000MPa a  = 0,3. 

Postupně jsou v disertační práci porovnávána soukolí HCR07, HCR08 a 

HCR09, u kterých je vyhodnocen vliv výšky paty základního profilu hf0. Pro 

vyhodnocení vlivu úhlu záběru n jsou porovnána soukolí HCR08, HCR10 a HCR11. 

Pro vyhodnocení vlivu jednotkové korekce VN jsou porovnána soukolí HCR08, 

HCR12, HCR13, HCR14 a HCR15. Pro vyhodnocení vlivu poloměru zaoblení paty f0 

jsou porovnána soukolí HCR08, HCR20, HCR21 a HCR22. Pro vyhodnocení vlivu 

počtu zubů jsou porovnána soukolí HCR08, HCR23, HCR24 a HCR25. Nakonec pro 
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vyhodnocení vlivu převodového poměru jsou porovnána soukolí HCR08, HCR26, 

HCR27, HCR28 a HCR29. 

Společné parametry všech porovnávaných soukolí 

Parametr mn bw  E  Ft 

Rozměr mm mm ° MPa - N 

Hodnota 4 14 0 210000 0,3 20000 

Parametry porovnávaných soukolí 

Parametr z1/z2 i n ha0 hf0 f0 aw x1/x2 

Rozměr - - ° - - - mm - - 

HCR07 35/35 1 20 1,22 1,3 0,212 140 0/0 2,005 

HCR08 (ref) 35/35 1 20 1,22 1,5 0,212 140 0/0 2,005 

HCR09 35/35 1 20 1,22 1,7 0,212 140 0/0 2,005 

HCR10 35/35 1 17 1,11 1,5 0,212 140 0/0 2,013 

HCR11 35/35 1 23 1,32 1,5 0,212 140 0/0 2,001 

HCR12 35/35 1 20 1,25 1,5 0,212 140 -0,6/0,6 2,001 

HCR13 35/35 1 20 1,23 1,5 0,212 140 -0,3/0,3 2,008 

HCR14 35/35 1 20 1,23 1,5 0,212 140 0,3/-0,3 2,008 

HCR15 35/35 1 20 1,25 1,5 0,212 140 0,6/-0,6 2,001 

HCR20 35/35 

 

1 20 1,22 1,5 0,05 140 0/0 2,005 

HCR21 35/35 

 

1 20 1,22 1,5 0,15 140 0/0 2,005 

HCR22 35/35 

 

1 20 1,22 1,5 0,33 140 0/0 2,005 

HCR23 25/25 1 20 1,3 1,5 0,212 100 0/0 2,011 

HCR24 45/45 1 20 1,18 1,5 0,212 180 0/0 2,011 

HCR25 55/55 1 20 1,15 1,5 0,212 220 0/0 2,009 

HCR26 35/55 1,57 20 1,18 1,5 0,212 180 0/0 2,002 

HCR27 35/70 2 20 1,17 1,5 0,212 210 0/0 2,011 

HCR28 35/88 2,51 20 1,16 1,5 0,212 246 0/0 2,015 

HCR29 35/105 3 20 1,15 1,5 0,212 280 0/0 2,012 

Tab. 7.1 – Geometrické parametry testovaných soukolí 

 

U porovnávaných soukolí je výška hlavy volena tak, aby soukolí byla vţdy se 

součinitelem trvání záběru profilu  ≥ 2 (tato soukolí mají zpravidla součinitel větší o 

tisíciny, např. HCR08 má  = 2,005). Soukolí mají tedy vţdy v záběru 2 páry zubů a 

na nepatrný okamţik jsou v záběru tři páry zubů. 
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Vyhodnocovat napětí v poloze střídání dvoupárového záběrů na třípárový, 

nebo naopak je velice komplikované. V těchto polohách nastává dotyk špičky zubu 

na evolventu spoluzabírajícího zubu, coţ vede k neúměrně vysokému napětí. Ve 

skutečnosti neexistuje absolutně ostrá špička, která je navíc ve většině případů 

sraţená. Nicméně výpočtové postupy podle norem pouţívají k výpočtu právě tyto 

polohy záběru. 

Chceme-li porovnat napětí vypočtené normou ISO a vztahy 4.7 a 4.11 

s napětím vypočteným MKP, musíme pro MKP vzít v úvahu vţdy nejbliţší polohu 

záběru od výpočtové polohy (např. B2), kde uţ není v dotyku špička zubu 

s evolventou spoluzabírajícího zubu a kontaktní tlak má tvar paraboly. Napětí v této 

sousední poloze je menší neţ ve výpočetní poloze pro ISO a vztahy 4.7 a 4.11, ale 

výsledná chyba je zanedbatelná. Pokud je převod roven 1, lze vyhodnotit ohybové 

napětí tak, ţe se bere v úvahu větší z napětí v záběrech nejblíţe poloze B2 nebo 

nejblíţe poloze D1. 

 Napětí třípárového záběru je vţdy menší neţ dvoupárový záběr a tato situace 

nastane pouze u absolutně přesného a dostatečně zatíţeného soukolí (pokud je  > 

2). V průbězích podílů zatíţení, napětí a tuhostí vyhodnocovaných soukolí jsou proto 

místa třípárového záběru vynechána. 

Výhoda ozubení HCR s celočíselným součinitelem záběru kroku plyne 

z kapitol v disertační práci. Třípárový záběr trvá tak krátkou dobu, ţe lze průběh 

tuhostí a rozloţení sil povaţovat za plynulý. Tato plynulost vede k menšímu buzení 

vibrací, soukolí generuje menší hluk a zároveň se zmenšují dynamické rázy. 

Soukolí z tab. 7.1 jsou analyzována MKP a z grafických průběhů podílů PF 

jsou stanovené vztahy pro PF, viz tab. 7.2. Z těchto průběhu lze stanovit vztah pro 

výpočet podílu PF, který je funkcí polohy a geometrických parametrů: 

Pro  < 0    

 

 

2,59x1,3i79,0z09,074,0h7,3

3,15x13,14i12,1z18,056,1h3,7

x14

x,i,z,,h,PF

11n0f

11n0f

2

1

11n0f









 (7.2) 

pro  > 0    

 

 

5,58x1,3i29,0z09,074,0h7,3

3,15x13,14i07,1z18,056,1h3,7

x14

x,i,z,,h,PF

11n0f

11n0f

2

1

11n0f









 (7.3) 
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Porovnávaná soukolí 
Podíl z celkové přenášené síly PF() [%] 

Pro  < 0 Pro  > 0 

HCR07 hf0=1,3 29,5 ·+ 65,1 -29,5 ·+ 64,4 

HCR08 hf0=1,5 28 ·+ 64 -28 ·+ 64 

HCR09 hf0=1,7 26,6 ·+ 63,6 -26,6 ·+ 63 

HCR10 n=17° 24 ·+ 62,1 -24 ·+ 61,8 

HCR11 n=23° 33,3 ·+ 67,1 -33,3 ·+ 66,2 

HCR12 x1=-0,6 -8,6·2
+ 18,6 ·+ 65,7 8,6·2

- 35,8 ·+ 61,6 

HCR13 x1=-0,3 -4,2·2
+ 23,8 ·+ 65,3 4,2·2

- 32,1 ·+ 62,7 

HCR14 x1=0,3 4·2
+ 31,7 ·+ 63,1 -4,1·2

- 23,6 ·+ 64,6 

HCR15 x1=0,6 8,5·2
+ 35,5 ·+ 61,9 -8,5·2

- 18,5 ·+ 65 

HCR20 f0=0,05 28 ·+ 64 -28 ·+ 64 

HCR21 f0=0,15 28 ·+ 64 -28 ·+ 64 

HCR22 f0=0,33 28 ·+ 64 -28 ·+ 64 

HCR23 z1=25 31,2 ·+ 65,9 -31,2 ·+ 65,3 

HCR24 z1=45 26,6 ·+ 63,6 -26,5 ·+ 63 

HCR25 z1=55 25,7 ·+ 63,2 -25,7 ·+ 62,5 

HCR26 i=1,57 26,9 ·+ 63,4 -26,9 ·+ 63,5 

HCR27 i=2 26,4 ·+ 63 -26,4 ·+ 63,5 

HCR28 i=2,51 25,9 ·+ 62,6 -26 ·+ 63,4 

HCR29 i=3 25,7 ·+ 62,4 -25,8 ·+ 63,4 

Tab. 7.2 – Průběhy podílů z celkové přenášené síly 

 

V tab. 7.3 jsou vyčísleny jednotlivé vlivy geometrických parametrů na dotyková 

a ohybová napětí. Tyto vlivy vycházejí z porovnání dotykových a ohybových napětí 

z tab. 7.4, respektive z tab. 7.5.  

Porovnání vlivů na 
napětí 

Změna dotykového napětí H Změna ohybového napětí F 

podle MKP  podle ISO podle MKP  podle ISO 

hf0 = 1,3 → 1,7 -1% 0% +7% +6% 

n = 17° → 23° -9% -13% -16% -23% 

f0 = 0,05 → 0,33 0% 0% +23% +22% 

z1 = z2 = 25 → 55 -51% -48% -21% -11% 

i = 1 → 3 -22% -21% -5% -3% 

x1 = -x2 = -0,6 → 0,6 -5% 0% -53% -25% 

Tab. 7.3 – Vlivy geometrických parametrů HCR ozubení typu VN na napětí 
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Na dotykové napětí mají největší vliv (nebere-li se v úvahu modul) počty zubů 

pastorku a kola (kombinace počtu zubů z1 a převodu i). Tato změna napětí v daném 

rozsahu činila aţ 51%. Druhý největší vliv na dotyk má úhel záběru (změna napětí 

kolem 9%), neboť mění základní kruţnici, od které se odvíjí tvar evolventy. Korekce 

má vliv jak na dotykové napětí, tak na ohybové. 

Dotykové napětí 
H [MPa] v bodě B2 na záběrové úsečce 

MKP Vztah 4.7 4.7/MKP ISO ISO/MKP 

HCR07 hf0=1,3 1616 1625 0,5% 1761 8,9% 

HCR08 hf0=1,5 1607 1617 0,6% 1761 9,6% 

HCR09 hf0=1,7 1597 1608 0,7% 1761 10,3% 

HCR10 n=17° 1687 1705 1,1% 1885 11,7% 

HCR11 n=23° 1554 1552 -0,1% 1666 7,2% 

HCR12 x1=-0,6 1680 1689 0,5% 1803 7,3% 

HCR13 x1=-0,3 1634 1643 0,5% 1770 8,3% 

HCR14 x1=0,3 1597 1608 0,7% 1770 10,8% 

HCR15 x1=0,6 1601 1618 1% 1803 12,6% 

HCR20 f0=0,05 1606 1617 0,7% 1761 9,7% 

HCR21 f0=0,15 1606 1617 0,6% 1761 9,6% 

HCR22 f0=0,33 1608 1617 0,5% 1761 9,5% 

HCR23 z1=25 1922 1926 0,2% 2081 8,3% 

HCR24 z1=45 1410 1416 0,4% 1551 10% 

HCR25 z1=55 1273 1272 -0,1% 1404 10,3% 

HCR26 i=1.57 1455 1454 -0,1% 1598 9,8% 

HCR27 i=2 1396 1398 0,1% 1532 9,8% 

HCR28 i=2.51 1347 1354 0,5% 1481 10% 

HCR29 i=3 1318 1325 0,6% 1450 10% 

Tab. 7.3 – Dotyková napětí 
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Na ohybové napětí mají vliv všechny geometrické parametry, kromě převodu, 

který mění toto napětí velmi málo (5%). Zaoblení paty (koncentrace napětí) je spolu 

s úhlem záběru největší činitel změny ohybového napětí (23% v daném rozsahu). 

Ohybové napětí v patě 

pastorku 

F1 [MPa] v bodě B2 na záběrové úsečce 

MKP Vztah 4.11 .11/MKP ISO   

HCR07 hf0=1,3 608 620 1,9% 989 62,7% 

HCR08 hf0=1,5 625 631 1,0% 1016 62,6% 

HCR09 hf0=1,7 649 643 -0,8% 1045 61,1% 

HCR10 n=17° 685 683 -0,2% 1130 65,1% 

HCR11 n=23° 590 586 -0,6% 919 55,9% 

HCR12 x1=-0,6 831 807 -2,9% 1251 50,5% 

HCR13 x1=-0,3 707 696 -1,6% 1098 55,3% 

HCR14 x1=0,3 571 601 5,2% 986 72,6% 

HCR15 x1=0,6 542 598 10,4% 1000 84,5% 

HCR20 f0=0,05 717 710 -0,9% 1141 59,2% 

HCR21 f0=0,15 655 660 0,7% 1062 62,1% 

HCR22 f0=0,33 584 581 -0,4% 937 60,6% 

HCR23 z1=25 698 685 -1,9% 1086 55,5% 

HCR24 z1=45 592 606 2,4% 988 66,9% 

HCR25 z1=55 577 593 2,7% 979 69,6% 

HCR26 i=1.57 607 608 0,1% 1003 65,2% 

HCR27 i=2 605 604 -0,1% 994 64,4% 

HCR28 i=2.51 600 601 0,2% 988 64,6% 

HCR29 i=3 594 599 0,8% 986 65,9% 

Tab. 7.4 – Ohybová napětí 

 

Pro účely zkoumání vlivů geometrických parametrů bylo analyzováno celkem 

16 soukolí v rozsahu celého záběru. To znamenalo vyhodnotit celkem 800 výpočtů. 

Je zřejmé, ţe by to bez pouţití automatizace bylo velice časově náročné. 
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8. ANALÝZA OZUBENÍ PRO BĚHOVÉ ZKOUŠKY 

 

Předmětem zkoumání jsou tři soukolí s převodovým poměrem i = 1,88 

(HCR01), i = 2,43 (HCR02) a i = 1,06 (HCR03), viz tab. 2.1. Soukolí jsou zatíţená 

obvodovou silou 20 000N a jsou z oceli, tedy E = 210 000MPa a  = 0,3. V předchozí 

kapitole 6 jsou tato soukolí analyzována, a protoţe nebyl znám vztah pro podíl 

zatíţení PF, byl brán v úvahu pouze jednopárový záběr, tedy PF = 100%. Zároveň 

zatíţením byla obvodová síla 10 000N místo 20 000N. Soukolí byla analyzována uţ 

v rámci práce [20], nicméně postup výpočtu v této práci je přesnější a je detailněji 

popsán. Porovnávaná soukolí jsou analyzována MKP podle postupu v kap. 5. Dále 

jsou analyzována pomocí normy IS06336(B), viz kapitoly 4.1 (dotyk) a 4.2 (ohyb). 

Posledním porovnáním jsou vztahy 4.7 (dotyk) a 4.11 (ohyb), které zahrnují vliv 

podílu z celkového zatíţení PF, viz vztahy 7.2 a 7.3. Výsledky jsou pro porovnatelnou 

polohu záběru B2, respektive D1 shrnuty v tab. 8.2.  

 Průběhy podílu s celkového zatíţení PF jsou na obr. 8.1. Výsledky 

vypočtené pomocí vztahu 7.2 a 7.3 velice dobře korespondují s výsledky 

dosáhnutými MKP, viz tab. 8.1. Je to ověření samotných vztahů 7.2 a 7.3. Tyto 

vztahy jsou pouţitelné pro absolutně přesné soukolí. Nepřesnost soukolí by se dala 

zadat součiniteli KH, KF a KH, KF. 

Porovnávaná soukolí 
Podíl z celkové přenášené síly PF() [%] 

Pro  < 0 Pro  > 0 

HCR03 i=1,06 0,34·2
+ 26,95 ·+ 63,65 -0,34·2

- 26,31 ·+ 63,63 

HCR01 i=1,88 4,09·2
+ 31,62 ·+ 63,07 -4,09·2

- 23,45 ·+ 65,12 

HCR02 i=2,43 5,6·2
+ 33,24 ·+ 62,66 -5,6·2

- 22,06 ·+ 65,66 

Tab. 8.1 – Průběhy podílu z celkového zatíţení stanovené vztahy 7.2 a 7.3 

 

 Průběhy dotykových napětí H jsou na obr. 8.2. Napětí stanovené vztahem 4.7 

je velice přesné (chyba kolem 1%) a výsledky, stanovené ISO6336-2(B) mají asi 

10% nepřesnost (směrem k větší bezpečnosti) vůči MKP, neboť norma ISO6336-2 

zahrnuje vliv vícepádového kontaktu součinitelem Z. Norma ISO6336-2 posuzuje 

napětí v bodech záběru B, D (respektive B2 a D1 pro HCR). Nicméně s větším 

převodovým číslem nebo velkou korekcí by se měl kontrolovat i bod B1, kde je 

dotykové napětí maximální (např. u soukolí HCR02). 
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 Průběhy ohybových napětí pastorku a kola F1 a F2 jsou na obr. 8.3 

respektive 8.4. Výsledky stanovené vztahem 4.11 dosahují nepřesnosti hlavně na 

začátku záběru (kolem 20% od výsledků MKP), blízko patě zubu. V těchto místech je 

ohybové napětí nejmenší a lze tedy tyto nepřesnosti zanedbat. Poloze záběru 

výpočtu (norma ISO6336-3(B) definuje tento bod E) odpovídá bod B2 pro pastorek a 

bod D1 pro kolo. V těchto bodech je rozdíl od MKP kolem 3,8% v patě kola soukolí 

HCR03. Výsledky stanovené normou ISO6336-3(B) nelze povaţovat za přesné pro 

absolutně přesné soukolí. Chyba 66,7% v patě pastorku soukolí HCR02 je 

nevyhovující. U výpočtu na ohyb totiţ norma ISO6336-3 nemá součinitel zahrnující 

vícepárový kontakt. Pro HCR soukolí je vhodné pouţít MKP (metoda ISO6336-2(A)) 

pro dimenzování na ohyb. Lze totiţ zahrnout i vlivy vůle a chyby rozteče. 

 Průběhy měrných tuhostí c’ jsou na obr. 8.5. Tvar těchto průběhů odpovídá 

předpokladu (např. [13]). Exaktní stanovení těchto průběhů je komplikované. Způsob 

stanovení pomocí normy ISO6336-1 (vztah pro c) udává, ţe porovnávaná soukolí 

mají v podstatě stejnou tuhost. 

 

Dotykové napětí 
H [MPa] v bodě B2 na záběrové úsečce 

MKP Vztah 4.7 .7/MKP ISO ISO/MKP 

HCR01 i=1.88 1574 1585 0,7% 1784 13,4% 

HCR02 i=2.43 1616 1624 0,5% 1831 13,3% 

HCR03 i=1.06 1672 1663 -0,5% 1731 3,6% 

Ohybové napětí v patě 
pastorku 

F1 [MPa] v bodě B2 na záběrové úsečce 

MKP Vztah 4.11 4.11/MKP ISO   

HCR01 i=1.88 641 637 -0,5% 1024 59,8% 

HCR02 i=2.43 617 621 0,7% 1028 66,7% 

HCR03 i=1.06 624 618 -0,9% 1034 65,7% 

Ohybové napětí v patě 
kola 

F2 [MPa] v bodě D1 na záběrové úsečce 

MKP Vztah 4.11 .11/MKP ISO   

HCR01 i=1.88 675 665 -1,5% 1082 60,2% 

HCR02 i=2.43 700 682 -2,6% 1106 58% 

HCR03 i=1.06 719 692 -3,8% 1038 44,4% 

Tab. 8.2 – Výsledky dotykového a ohybových napětí 
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Obr. 8.1 – Průběh podílu z celkového zatíţení 

 

 

Obr. 8.2 – Kontaktní tlaky 
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Obr. 8.3 – Ohybové napětí v patách pastorků 

 

 

Obr. 8.4 – Ohybové napětí v patách kol 
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Obr. 8.5 – Měrné tuhosti 
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9. ZÁVĚR 

 

Disertační práce popisuje detailní postup geometrického výpočtu potřebného 

k zadání tvaru evolventy a přechodové křivky ozubení HCR do výpočetního softwaru. 

Dále je popsán způsob zadávání polohy záběru. Celý tento postup je naprogramován 

v uţivatelském rozhraní EXCEL. 

Je popsán postup výpočtu pomocí normy ISO6336 a zároveň je uveden 

způsob, jak modifikovat výpočet pro libovolnou polohu záběru. Navrhované řešení je 

realizováno pro přímé zuby. U šikmých zubů lze řešení provést pro porovnávací 

soukolí s přímými zuby ve shodě s předpoklady řešení v normě ISO 6336. Procedury 

výpočtu jsou opět naprogramovány ve stejném uţivatelském prostředí EXCEL jako 

geometrický výpočet. 

Princip výpočtu ozubení pomocí MKP je vysvětlen na softwaru ANSYS. Jsou 

zde vysvětleny metody výpočtu nelineárních kontaktních úloh. Dále je zde uveden 

postup zadávání, řešení a vyhodnocení výpočtu. Vše je opět naprogramováno, a to 

tak, aby byla úloha řešení soukolí MKP plně automatická a uţivatel nemusel 

pracovat s ANSYSEM (ANSYS se spouští v tzv. batch módu), ale pouze 

v uţivatelském rozhraní EXCEL. 

Samotné vyuţití popsaných postupů si lze vysvětlit jako virtuální testování 

libovolného soukolí s přímými zuby MKP. Výhody jsou názorně předvedeny 

v kapitole 7, kdy postupným vyhodnocováním vlivů různých geometrických 

parametrů je odvozen vztah pro výpočet podílu zatíţení jednoho páru zubů (vztahy 

7.2 a 7.3) soukolí HCR typu VN s přímými zuby.  

Posledním tématem je analýza soukolí pro běhové zkoušky. Porovnáním 

výsledků z MKP výpočtů, byl ověřen postup stanovení dotykových a ohybových 

napětí podle navrţených postupů (vztahy 4.7 a 4.11). Zároveň je třeba konstatovat, 

ţe pro velice přesné HCR ozubení je norma ISO 6336-3(B) nedostatečná. Proto je 

lepší zvolit metodu ISO 6336-3(A) – MKP, kdy je moţno zahrnout do výpočtu vůle 

nebo vliv chyby rozteče [9].  

Budoucí práce by se měly zabývat neteoretickým ozubením typu V s šikmými 

zuby. Postupy popsané v této práci by měly poslouţit jako výchozí.  
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ABSTRACT 

  

Dissertation thesis considers needed geometric parameters and structural 

calculation of spur gears.  Main task is calculation of HCR (High Contact Ratio) 

gears. It is necessary to solve HCR gear different way then ISO6336 procedure even 

that this standard allows it. Standard doesn’t support dividing load among teeth of the 

absolutely accurate gear. 

There is used software ANSYS which uses numerical finite element method 

(FEM) and calculation accordingly standards for verifying. There are investigated 

behaviors of physical values (deformation, stiffness, dividing of force among teeth 

pairs or stresses) during whole mesh by FEM. There are also introduced 

methodologies of software ANSYS pre processing, solving and post processing of 

results in thesis. 

Top of the thesis is program for fully automated calculation in ANSYS based 

on input parameters (geometrical parameters of gears, loading and mesh position). 

This program is also able to calculate stresses accordingly standard ISO6336 and 

proposed relationships for whole mesh. 

All topics mentioned above are used for virtually testing of several spur gears 

with correction VN. This leads to relationship for load dividing. This relationship is 

verified by gears with various geometrical properties (proposed gears for real 

testing). 
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CONCLUSION 

 

Dissertation work is describing detail procedure of geometric calculation which 

is needed for input of involute and transition curve of the HCR gearing to FEM solver 

software. There is described way how to input mesh location in the work. Whole this 

procedure is programmed in user interface of the EXCEL. 

There is described procedure of calculation using ISO 6336 standard in work 

and also there is introduced way how to modify calculation for any mesh location. 

Proposed solving is realized for spur gear. Solving is possible for helical gear if there 

is used virtual gear accordingly ISO 6336 presumptions. Procedures of calculation 

are programmed in the EXCEL user interface. 

There is described principle of gear calculation by FEM software ANSYS in 

work. There are described methods of calculation non-linear contact. Next, there are 

introduced procedures of pre-processing, solving and post-processing. All these are 

again programmed so that gear solve task by FEM would be fully automated and 

user couldn’t work with ANSYS (ANSYS is launched in batch mode) but only work in 

user interface of the EXCEL. 

Using described procedures can be explained as virtual testing of any spur 

gear using FEM. Advantages are showed in chapter 7. Sequential evaluating of 

influences of different geometrical parameters are used to find out relationship for 

calculating portion load of one pair of teeth (relationships 7.2 and 7.3) of HCR spur 

gear with correction type VN. 

Last theme was analysis of gears for running tests. There was verified 

procedure of contact and bending stresses calculation accordingly proposed 

relationships (equation 4.7 and 4.11) by comparing results from FEM calculations. 

Simultaneously, it should be state that standard ISO 6336-3(B) is not enough precise 

for very good quality HCR gears. So it is recommended to use ISO 6336-3(A) – FEM 

so that it is possible to calculate also pitch deviation and clearance [9]. 

Future works should be aimed to non-theoretical gear with type of correction V 

with helical gears. Procedures described in this work can be used as initial. 
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