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Kuželové a lamelové brzdy 

Uspořádáním se příliš neliší od hřídelových spojek. U brzd bývá jedna 

část nehybně spojena s rámem stroje a druhá je spojena s otáčejícím se 

hřídelem. Axiálním přitlačením obou částí brzdy (ať už kužele nebo lamel) 

docílíme vlivem tření brzdícího účinku. 

Kuželové i lamelové brzdy bývají velmi často konstrukčně navrženy tak, 

že brzdící moment je úměrný velikosti zatížení (břemene). 

 

Konstrukční provedení samočinných brzd: 
 kuželové 

 talířové 

 lamelové 
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Schéma lamelové brzdy  

1 otáčející se hřídel 

2 pevná část spojky 

3 lamely spojené s otáčejícím se hřídelem 

4 přítlačné desky spojené s pevnou částí brzdy 

5 opěrný kotouč 

 



Kuželové brzdy 

U kuželové brzdy jsou důležitými konstrukčními parametry vrcholový úhel 

kužele – 2α, průměr D a šířka třecí plochy. V závislosti na vlastnostech 

obložení se velikost úhlu α volí v rozmezí 10 až 15 . Je-li úhel α menší 

něž 8 , potom musíme počítat s velkou ovládací sílou. 
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Schéma kuželové brzdy  

Pevná část brzdy 

Posuvná část brzdy 

spojená s otáčejícím se 

hřídelem 



Samočinné brzdy 

Používají se jako spouštěcí brzdy u ručních navijáků a kladkostrojů. Šnekový 

převod těchto navijáků není samosvorný. 
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Schéma samočinné kuželové brzdy 

1 šnekový převod 

2 brzdový kužel 

3 rohatka 

4 západka 

 

Moment způsobený tíhou břemene 

má snahu otáčet šnekovým kolem. 

Následně vzniká ve šneku osová 

síla, která zatlačuje brzdový kužel 

do vybrání v rohatce.  

 

 



Systém GIRLING 

Používá se převážně u traktorů a nákladních automobilů.  

Jedná se v podstatě o lamelovou brzdu, která má jinak řešen systém 

přítlačných kotoučů. Vnitřní strany přítlačných kotoučů mají v opačném směru 

kapkovité prohlubně, ve kterých jsou umístěny kuličky. Při brzdění jsou kotouče 

natáčeny proti sobě, kuličky se posouvají v kapkovitých vybráních a dochází k 

axiálnímu posuvu kotoučů (zvětšuje se šířka, kterou zabírají přítlačné kotouče 

s kuličkami). Tím na sebe dosednou třecí plochy vnitřních a vnějších lamel a 

dochází k brzdění. 
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Princip práce brzd se systémem GIRLING 

1 otáčející se hřídel 

2 pevná část spojky 

3 přítlačné kotouče s kuličkami 

4 vnější lamely 

5 vnitřní lamely 

 



Systém GIRLING 

Tvar přítlačných kotoučů: 
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Přítlačné kotouče brzd systému GIRLING 

Otvory pro táhla umožňující 

natočení přítlačných kotoučů 

Uchycení pružin, které vrací kotouče 

do výchozí polohy 



Systém GIRLING 

Kapkovitá vybrání na vnitřní straně přítlačných kotoučů. 
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Vnitřní strana přítlačného kotouče brzd 

systému GIRLING 
Boční pohled na přítlačné kotouče 

Rozšiřující se mezera 

mezi kotouči 



Třecí materiály 

Vlastnosti třecích materiálů používaných u brzd závisí i na provozních 

podmínkách. U brzdových obložení se pevnost v tlaku pohybuje v rozmezí 

70 ÷ 120 MPa, dovolená rychlost 25 ÷ 38 m.s-1, součinitel tření 0,4 ÷ 0,47 

a dovolená teplota 200 ÷ 400 °C. 

 

Požadované vlastnosti třecích materiálů: 
 Vysoká hodnota součinitele tření 

 Odolnost vůči vysokým teplotám 

 Odolnost vůči vlivům okolního prostředí 

 Dobrá tepelná vodivost 

 Odolnost proti opotřebení a zadírání 

 Ekologická a zdravotní nezávadnost 

 Tepelná a chemická stabilita 

 Minimální hořlavost 

 

K používaným třecím materiálům patří tkané bavlněné vlákno, kovokeramika, 

TAROX a FERODO. 
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Kontrolní otázky 

Na kterou část kuželové brzdy bude připevněno třecí obložení? 

Uveďte závislost mezi vrcholovým úhlem kužele, axiální silou a 

normálovou silou u kuželových brzd. 

Jakým způsobem může být vyvozena přítlačná síla u lamelové brzdy. 

Popište princip  činnosti lamelové brzdy se systémem GIRLING.  

Jak umístíte táhla pro ovládání lamelové brzdy se systémem GIRLING? 
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Přítlačné kotouče lamelové brzdy GIRLING 
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