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Pružné spojky 

Pružné spojky mohou vyrovnávat nesouosost spojovaných hřídelů a díky 

poddajnosti tlumí rázy a kmitání. Energii rázu přeměňují v deformační 

práci a tepelnou energii. Materiálem pružných členů bývá kov, pryž nebo 

plasty. 

Závislost přenášeného krouticího momentu a úhlu natočení obou dílů 

spojky se nazývá charakteristika nebo také tuhost spojky. Charakteristika 

spojky může být lineární nebo nelineární. 

 

Dělení pružných spojek: 

 Pružné spojky s kovovými členy 

 Pružná spojka jehlová 

 Pružná spojka se šroubovými pružinami 

 Pružná spojka s hadovitými pružinami (Bibi) 

 Vlnovcová spojka 

 Pružné spojky s nekovovými členy 

 Pružná spojka s hranoly 

 Pružná spojka s nekovovými pouzdry 

 Pružná spojka obručová (Periflex) 
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Pružné spojky s kovovými členy 

Pružná spojka jehlová 
Dva stejné spojkové kotouče jsou spojeny jehlami z pružinové oceli. Jehly 

jsou uloženy v kuželových otvorech a zajištěny bočními víky. Velikost 

přenášeného krouticího momentu je závislá na počtu jehel a velikosti 

roztečného průměru na kterém jsou jehly uloženy. Změnou tvaru otvorů, 

ve kterých jsou jehly uloženy lze měnit tvar charakteristiky spojky. 
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Pružné spojky s kovovými členy 

Pružná spojka se šroubovitými pružinami 
Spojkové kotouče jsou spojeny pružinami, které jsou uloženy s předpětím 

v drážkách na obvodu obou kotoučů. Díky předpětí pružin nedochází při 

malých krouticích momentech k úhlovému natočení dílů spojky. Naopak 

při překročení jmenovité hodnoty přenášeného krouticího momentu 

dosednou závity pružiny na sebe a spojka pracuje jako nepružná. 

Spojka tlumí rázy a brání torznímu kmitání, dokáže vyrovnat i nesouosost 

hřídelů. Má snadnou montáž. Používá se u textilních a obráběcích strojů. 
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Spojka se šroubovitými pružinami – obrázek [6] 



Pružné spojky s kovovými členy 

Pružná spojka s hadovitými pružinami 
Spojkové kotouče jsou spojeny pružinami, které jsou uloženy s předpětím 

v drážkách na obvodu obou kotoučů. Díky předpětí pružin nedochází při 

malých krouticích momentech k úhlovému natočení dílů spojky. Naopak 

při překročení jmenovité hodnoty přenášeného krouticího momentu 

dosednou závity pružiny na sebe a spojka pracuje jako nepružná. 

Spojka tlumí rázy a brání torznímu kmitání, dokáže vyrovnat i nesouosost 

hřídelů. Má snadnou montáž. Používá se u textilních a obráběcích strojů. 
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Spojka s hadovitými pružinami – obrázek [6] 



Pružné spojky s kovovými členy 

Vlnovcová spojka 
Spojka přenáší krouticí moment kovovým vlnovcem.Umožňuje vyrovnávat 

axiální odchylky polohy i úhlové odchylky os spojovaných hřídelů. Dokáže 

tlumit rázy a zaručuje klidný a rovnoměrný přenos krouticího momentu z 

krokových servomotorů i při nízkých otáčkách. 

Tyto spojky mají využití v různých oblastech strojírenství, např. u pohonu 

kuličkových šroubů CNC obráběcích strojů. 

6 PRUŽNÉ SPOJKY 

Vlnovcová spojka– obrázek [8] 



Pružné spojky s nekovovými členy 

Pružná spojka s hranoly 
Spojka přenáší krouticí moment pomocí pryžových dílů, ty jsou umístěny v 

drážkách na obou částech spojky (jeden spojkový kotouč má drážky pro 

uchycení pružných dílů na vnějším obvodu a druhý na vnitřním obvodu). 

Tvar pružných dílů může být různý, jedná se o hranoly, válečky, koule a 

podobně. Konstrukce spojky může být i mírně odlišná. 

Spojení hřídelů pomocí tohoto druhu spojky je poddajné, dochází k 

tlumení rázů i torzních kmitů. Energie rázů se mění na tepelnou energii 

Používá se pro menší a střední krouticí momenty. 
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Pružná spojka– obrázek [6] 



Pružné spojky s nekovovými členy 

Pružná spojka s nekovovými pouzdry - čepová 
Spojka se skládá ze dvou kotoučů spojených šrouby, které procházejí v 

jednom kotouči pružnými pouzdry (z pryže nebo polyamidu). 

Spojka je velice jednoduchá a má tichý chod. Čepy jsou vyměnitelné bez 

demontáže motoru, jejich počet je určen jednak přenášeným krouticím 

momentem a jednak tlakem mezi čepem a pryží nebo spojkovým 

kotoučem a pryží. Spojka je vhodná pro menší a střední krouticí momenty. 
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Pružná spojka – obrázek [9] 

Pružná spojka – obrázek [6] 



Pružné spojky s nekovovými členy 

Pružná spojka obručová (Periflex, flex…) 
Spojka se skládá ze dvou kotoučů spojených pryžovou jednodílnou 

obručí, která je přichycena přítlačnými prstenci. 

Spojka je velice jednoduchá a má tichý chod. Umožňuje spojení hřídelů s 

úhlovou úchylkou až 4° a vyosením až o 4 mm, axiální posuv je možný až 

8 mm. 
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Pružná spojka obručová – obrázek [6] 



Kontrolní otázka 

Dokážete pojmenovat spojku na přiloženém obrázku? Popište její 

jednotlivé části. 
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Obrázek spojky [6] 
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