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Hřídelové spojky 

Spojky složí k přenosu kroutícího momentu mezi hřídeli. 

Spojky splňují různé funkce: 

 Spojují hřídele s motorem. 

 Přerušují přenos kroutícího momentu. 

 Chrání pracovní stroje před přetížením. 

 Tlumí nárazy. 

 Vyrovnávají nesouososti hřídelů. 

Druh použité spojky závisí na požadované funkci a konstrukční rozměry 

závisí na velikosti přenášeného kroutícího momentu. 

Spojky můžeme rozdělit na: 

 mechanicky neovládané 

 mechanicky ovládané 

 hydraulické 

 elektrické 

 magnetické. 
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Hřídelové spojky standardně vyráběné 
firmou SKF [6] 



Rozdělení spojek 

Mechanicky neovládané spojky můžeme rozdělit: 
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Každá skupina se ještě dále dělí. 



Rozdělení spojek 

Mechanicky ovládané spojky můžeme rozdělit: 
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Schéma spojky 

Spojky se skládají z hnacího a hnaného členu (u některých druhů spojek 

lze tyto členy zaměnit), které jsou spojeny s hnacím a hnaným hřídelem. 

Mezi oběma spojkovými členy je člen spojující. 
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Hnací člen 

Hnaný hřídel 

Spojující člen 

Hnací hřídel 

Hnaný člen 

Při návrhu spojky je nutné 

vzít do úvahy: 

1. Funkci spojky 

2. Ovládací sílu 

3. Přenášený kroutící 

moment 

4. Energetické ztráty 

5. Nárůst teploty 



Obecné výpočtové schéma spojky 

6 HŘÍDELOVÉ SPOJKY - ZÁKLADNÍ POJMY 

Velikost spojky se často určuje pomocí výpočtového kroutícího momentu, 

který zohledňuje i druh hnacího a hnaného stroje pro který je spojka určena a 

to pomocí provozního součinitele K. 

 

Výpočtový kroutící moment: 
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Spojky s tvarovým stykem – výpočtové schéma 

7 HŘÍDELOVÉ SPOJKY - ZÁKLADNÍ POJMY 

Podle typu a konstrukčního řešení spojky je nutné stanovit počet spojovacích 

elementů (zubů, jehel…). 

Z obvodové síly se vypočítá síla působící na jeden spojovací element. 

 F obvodová síla 

F1 obvodová síla na jeden 

 spojovací element 

i počet spojovacích elementů 

i

F
F 1

Pomocí síly působící na jeden spojovací element je možné navrhnout tvar a 

velikost spojovacího elementu.  

Příklad spojek s tvarovým stykem [6] 



Spojky se silovým stykem – výpočtové schéma 
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Podle typu a konstrukčního řešení spojky je nutné stanovit počet třecích 

dvojic, jejich tvar a velikost. Příkladem spojky se silovým stykem je třecí 

lamelová spojka. 

Z obvodové síly se vypočítá síla působící na jednu třecí dvojici. 
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Kontrolní otázky 
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 Jak dělíme mechanicky ovládané spojky? 

 Uveďte vztahy pro obecné výpočtové schéma spojky. 

 Nakreslete a popište schéma spojky. 

 Jak se liší výpočtové schéma pro spojky s tvarovým a silovým stykem? 
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