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Hybné (pohonné) hřídele 

Hybné hřídele umožňují rotační pohyb a přenos kroutícího momentu a tím 

i energie. Hybné hřídele jsou poháněny motorem, přes spojku, ozubeným, 

řetězovým nebo řemenovým převodem (řemenice, řetězová kola, 

ozubená kola, spojkové kotouče, vačky bývají upevněny přímo na 

hybných hřídelích). Bývají namáhány krutem a ohybem. Otočné uložení v 

rámu stroje umožňují ložiska. 

Podle tvaru rozdělujeme hybné hřídele na: 

 přímé 

 klikové 

 ohebné 

 duté 

 kloubové 

Podle funkce dělíme hybné hřídele na: 

 spojovací 

 hnací 

 předlohové 

 hnané 

 vačkové 
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Vačkové hřídele [8] 

Klikový hřídel [7] 



Typy hybných hřídelů 

Příklad použití jednotlivých hybných hřídelů v převodovce: 
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Spojovací hřídel 

Hnací hřídel 

Hnaný hřídel 

Předlohový hřídel 



Výpočet hybných hřídelů 
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Spojovací hřídel: 

Je zatížen pouze kroutícím momentem. 
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G modul pružnosti ve smyku 

Jp polární moment průřezu 

MK kroutící moment 

WK modul průřezu v krutu 

d průměr hřídele 

l délka hřídele 

n otáčky hřídele 

τDK dovolené napětí v krutu 

φ úhel zkroucení 

ω úhlová rychlost (ω = 2π. n) 
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Pevnostní výpočet na krut: 

Výpočet hřídele na tuhost v krutu: 
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Dovolené poměrné zkroucení φ/l = 0,25 ÷ 1 (°.m-1) 



Výpočet hybných hřídelů 
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Hnací a hnaný hřídel: 

Je zatížen kroutícím a ohybovým momentem. 

D1 průměr ozubeného kola 

FA, FB reakce v podporách 

G modul pružnosti ve smyku 

Jp polární moment průřezu 

MK kroutící moment 

WK modul průřezu v krutu 

d průměr hřídele 

l délka hřídele 

n otáčky hřídele 

τDK dovolené napětí v krutu 

φ úhel zkroucení 

ω úhlová rychlost (ω = 2π. n) 

Z jednotlivých namáhání v ohybu a krutu je nutné 

stanovit redukovaný ohybový moment. S pomocí 

redukovaného ohybového momentu je nutné 

stanovit průměr hřídele v nebezpečném průřezu. 



Výpočet hybných hřídelů 
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Hnací a hnaný hřídel: 

Zatěžující síla 

 

D1 průměr ozubeného kola 

F zatěžující síla 

FA, FB reakce v podporách 

MO maximální ohybový moment 

MK kroutící moment 

MORED redukovaný ohybový moment 

d průměr hřídele 

σDO dovolené napětí v ohybu 

αB Bachův opravný součinitel 

1

2

D

M
F K


Z rovnováhy momentů a sil je nutné 

stanovit reakce v podporách A,B. 

Z reakcí v podporách a rozpětí 

ložisek a umístění ozubených kol se 

vypočítá maximální ohybový moment. 

aFM AO 

Výpočet na kombinované namáhání: 

 22
75,0 KBOORED MMM  

Průměr hřídele v nebezpečném průřezu: 

3
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Hřídelové čepy namáhané 

kombinovaně (ohyb + krut) 

je nutné počítat stejným 

způsobem (MORED). 

Hřídelové čepy namáhané 

pouze ohybem se počítají 

stejně jako čepy nosných 

hřídelů. 



Výpočet hybných hřídelů 
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Předlohový hřídel: 

Je zatížen kroutícím a ohybovým momentem. Je tedy nutné provést návrhový 

i kontrolní výpočet na kombinováné namáhání. 

D1,D2 průměr ozubeného kola 

FA, FB reakce v podporách 

d průměr hřídele 

l délka hřídele 

n otáčky hřídele 

Z jednotlivých namáhání v ohybu a krutu je nutné 

stanovit redukovaný ohybový moment. S pomocí 

redukovaného ohybového momentu je nutné 

stanovit průměr hřídele v nebezpečném průřezu. 

Výpočet průměru hřídele v nebezpečném průřezu 

je shodný s výpočtem hnacího a hnaného hřídele. 

Pouze hřídelové čepy se počítají stejně jako u 

nosných hřídelů (nejsou namáhané kroutícím 

momentem). 



Tvarované hřídele 

Tvar hřídele i jeho odstupňování se řídí podle pevnostních podmínek a 

podle vnitřních průměrů připojených součástí (ozubených kol, ložisek, 

těsnění i spojek). Dále musí být zohledněno pořadí montáže. 

V místě skokové změny je hřídel vrubově namáhán, to vede ke snížení 

jeho trvanlivosti a provozní spolehlivosti. 

Vliv vrubů lze zmírnit: 

 Konstrukčními úpravami hřídelů (vhodná zaoblení…) 

 Zvýšením meze únavy povrchové vrstvy materiálu: 

 válečkováním 

 kuličkováním 

 cementováním 

 nitridováním 

 povrchovým kalením 
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Tvarované hřídele [9] 



Kontrolní otázky 

 Jak dělíme hybné hřídele? 

 Uveďte vztahy pro výpočet předlohového hřídele. 

 Nakreslete průběh krouticího a ohybového momentu pro hnací a 

hnaný hřídel. 

 Napište vztahy pro výpočet spojovacího hřídele. 
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