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Anotace: 
Seznámení se základními druhy svěrných spojů. Výpočet svěrného spoje se šroubem pro dělený a rozříznutý 

náboj. Výpočet svěrného spoje s kuželem.  

DUM je určen pro studenty druhého ročníku strojírenských oborů. 

Vytvořeno: září 2012 



Charakteristika spoje 

 Jedná se o silový spoj hřídele s nábojem. Mezi spojovanými součástmi 

vzniká tlak, který vytváří svěrné síly umožňující pomocí tření přenášení 

krouticího momentu. 

 Velikost svěrné síly závisí na velikosti tlakové plochy, na součiniteli 

sevření a na stykovém tlaku. 

 Svěrné spoje se používají pro přenos menších i střídavých krouticích 

momentů. 

 Všechny svěrné spoje se vyznačují snadnou montáží i demontáží, 

náboj je na hřídeli snadno přestavitelný, montáž se provádí na hladké 

hřídele a není potřeba osové zajištění spoje. 

 

Druhy svěrných spojů 
 Svěrný spoj se šroubem 

 Spoj celistvého náboje 

 Spoj s jednostranně rozříznutým nábojem 

 Spoj děleného náboje 

 Svěrný spoj s kuželem 

 Rozpěrný spoj pružnými kroužky 
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Svěrný spoj se šroubem 

Spoj celistvého náboje se šroubem 
 Nevýhodou je, že šroub otlačuje hřídel, proto je vhodné mezi šroub a 

hřídel vložit pero o které se šroub opře. 

 Velikost přenášeného krouticího momentu lze určit ze vztahu: 
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MK přenášený krouticí moment  (Nmm) 
F přítlačná síla  (N) 
ν součinitel sevření  (-) 
d průměr hřídele  (mm) 
kS bezpečnost proti skluzu  (-) 
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Vložené pero 



Svěrný spoj se šroubem 

Spoj s jednostranně rozříznutým nábojem 
 Šroub nebo šrouby jsou umístěny z jedné strany. 

 Ve spoji se využívá vlastní poddajnosti materiálu. 

Potřebný stykový tlak: 
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i počet šroubů ve spoji (-) 
FO síla předpětí ve šroubech (N) 
FSV obvodová svěrná síla  (N) 
ν součinitel sevření  (-) 
d průměr hřídele  (mm) 
MK přenášený krouticí moment (Nmm) 
kS bezpečnost proti skluzu (-) 
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Síla předpětí ve šroubech: 



Svěrný spoj se šroubem 

Spoj s děleným nábojem 
 Náboj je rozdělen, obě poloviny jsou přitlačovány na hřídel po obou 

stranách šrouby. 

Potřebný stykový tlak: 
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i počet šroubů ve spoji (-) 
FO síla předpětí ve šroubech (N) 
FSV obvodová svěrná síla  (N) 
ν součinitel sevření  (-) 
d průměr hřídele  (mm) 
MK přenášený krouticí moment (Nmm) 
kS bezpečnost proti skluzu  (-) 
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Síla předpětí ve šroubech: 



Svěrný spoj s kuželem 

 Styčnou třecí plochou je kužel. 

 Spoj lze použít na konci hřídele (normalizované kuželové konce hřídelů). 

Potřebný stykový tlak: 
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FO síla předpětí ve šroubu (N) 
ν součinitel sevření  (-) 
dS střední průměr stykové kuželové plochy (mm) 
MK přenášený krouticí moment (Nmm) 
kS bezpečnost proti skluzu  (-) 
α vrcholový úhel kužele (°) 
φ třecí úhel (°)   tgφ=ν 
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Síla předpětí ve šroubech: 



Rozpěrný spoj pružnými kroužky 

 Spojení hřídele s nábojem v libovolném místě na hladkém hřídeli. 

 Spoj tvoří jeden až čtyři páry kuželových kroužků s vnějším a vnitřním 

kuželem. 

 Použití pro upevnění setrvačníků, ozubených kol, řemenic, spojkových 

kotoučů, řetězových kol apod. 

 Tolerance hřídele a díry v náboji se volí dle pokynů výrobce, nejčastěji 

H7/h6 a u větších průměrů H8/h8. 
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Příklady dalších svěrných spojů 
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Svěrný spoj výstředníkem 

Svěrný spoj vzepřením vnitřního dílu 

Plošný svěrný spoj šroubem 
Svěrný spoj klínem 



Kontrolní otázky 

 Jaké druhy svěrných spojů znáte? 

 Ve kterých případech je vhodné použít pro spojení hřídele s nábojem 

svěrného spoje? 

 Rozhodněte, zda na následujícím obrázku je svěrný spoj s děleným 

nábojem. 
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