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Rozběhové spojky 

Tyto spojky patří do skupiny spojek automaticky zapínaných. Rozběhové 

spojky umožňují rozběh motoru do určitých otáček bez zatížení. Jsou 

automaticky zapínány odstředivou silou. 

 

Rozdělení rozběhových spojek: 

 Spojky s neřízeným záběrem 

 Spojky s řízeným záběrem 

 Spojky s programovaným záběrem 

 

Rozběhové spojky bývají umístěny mezi pohonem a pracovním strojem. 

Pohonem může být i spalovací motor a pracovním strojem převodovka. 

Často používaným typem rozběhových spojek je odstředivá spojka u 

mopedu. 
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Rozběhová spojka s neřízeným záběrem 

Jedná se o spojku odstředivou, proto velikost přítlačné síly závisí na velikosti 

otáček. 

Spojka se skládá z hnací části, kterou tvoří náboj s vybráním pro odstředivé 

třecí segmenty. Třecí segmenty u tohoto typu spojky jsou ve vybráních náboje 

volně uloženy. Hnaná část spojky je třecí náboj na jehož vnitřní stranu se po 

dosažení potřebných otáček přitisknou třecí segmenty. 
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Rozběhová spojka s neřízeným záběrem 

Hnací část spojky 

Hnaná část spojky 

Třecí segmenty s obložením 



Rozběhová spojka s řízeným záběrem 

Stejně jako u rozběhové spojky s neřízeným záběrem  se jedná o spojku 

odstředivou a proto velikost přítlačné síly závisí na velikosti otáček. 

Funkce spojky je obdobná jako u rozběhové spojky s neřízeným záběrem 

pouze pružiny brání třecím segmentům v okamžitém záběru. Mohou být 

použity i ploché pružiny. 
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Rozběhová spojka s řízeným záběrem (hnací část) – obrázek [6] 

Pružiny, které brání 

okamžitému záběru 

Třecí segmenty s obložením 



Volnoběžné spojky 

Volnoběžné spojky přenášejí krouticí moment pouze v jednom směru 

otáčení. Používají se například u jízdních kol, u startéru a dříve i u 

některých automobilů (Trabant). 

 

Rozdělení volnoběžných spojek: 

 Kuličkové, válečkové 

 Se vzpěrnými tělísky 

 Západkové  

 

U volnoběžných spojek se pro přenos krouticího momentu musí otáčet 

hnací hřídel rychleji jež hnaný. Jestliže se však začne otáčet hnaný hřídel 

rychleji než hnací (jízda s kopce, po rozběhnutí spouštěného motoru) 

přenos krouticího momentu mezi hřídeli se přeruší – nastává volný chod 

hnaného hřídele. 
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Volnoběžná kuličková, válečková spojka 

Otáčí-li se hnací hřídel rychleji než hnaný, kuličky se pevně zaklíní mezi 

hnaným nábojem a hnacím hřídelem. Začne-li se hnaný hřídel otáčet rychleji, 

potom se kuličky nebo válečky přesunou do širších mezer a spojka se vypne. 

Kuličky nebo válečky i stykové plochy bývají kaleny. Konstrukce volnoběžných 

kuličkových (válečkových) spojek může být různá, klínovitá vybrání mohou být 

jak v hnací části spojky, tak v části hnané. Kuličky nebo válečky bývají někdy 

umístěny v kleci. 
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Volnoběžné spojky 

Hnací část spojky 

Hnaná část spojky 

Kuličky (válečky) 



Volnoběžná spojka se vzpěrnými tělísky 

U volnoběžné spojky se vzpěrnými tělísky jsou funkční plochy obou částí 

spojky válcové. Svěrná tělíska, která jsou umístěna mezi hnací a hnanou částí 

spojky mají po obou stranách výřezy, do kterých zapadá uzavřená pružina. 

Pružina přitlačuje neokrouhlé svěrné elementy do záběru. 

Tuto spojku lze použít pro přenos větších krouticích momentů. 
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Volnoběžné spojky 

Hnací část spojky 

Hnaná část spojky 

Vzpěrná tělíska 

Uzavřená pružina 



Volnoběžná spojka západková 

Spojka pracuje na principu rohatky a západky. Západka bývá držena ve 

správné poloze pružinou. Při otáčení hnaného hřídele vyššími otáčkami, než 

má hřídel hnací dojde opět k přerušení přenosu krouticího momentu. 
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Princip rohatky a západky – 

obrázek [7] 

Západka 

Pružina 

Rohatka 

Rohatka 

Pružina 

Západka 

Volnoběžná spojka západková– obrázek [8] 



Kontrolní otázky 

K čemu se používají volnoběžné spojky?  

Kdy dochází u volnoběžných spojek k přenosu krouticího momentu? 

Jak dojde k sepnutí rozběhové spojky? 

Kde se můžete s rozběhovými spojkami setkat? 

Poznáte o jaký typ spojky se jedná? 
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Obrázek spojky [9] 
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