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Princip činnosti hydrodynamické spojky 

Hydrodynamické spojky využívají pro přenos krouticího momentu 

hydrodynamického účinku kapaliny v lopatkových kolech. Umožňují 

plynulý rozběh hnaného stroje a jsou vhodné i k ochraně převodového 

ústrojí. Pracovní látkou bývá nejčastěji olej. 

Hydrodynamická spojka se skládá z čerpadlového a turbínového kola, 

hnacího a hnaného hřídele a krytu. Obě kola jsou opatřena lopatkami a 

nejsou vzájemně mechanicky spojena. Čerpadlové kolo je spojeno s 

hnacím hřídelem, při otáčení čerpadlového kola kinetická energie kapaliny 

přechází na kolo turbínové a tím dochází k přenosu krouticího momentu 

na hnaný hřídel. 

Kapalina obíhá z čerpadlového kola do turbínového a zase zpět. 

Čerpadlové kolo má větší počet otáček než kolo turbínové (rozdíl otáček 

se nazývá skluz, činí asi 2%). 

Hydrodynamická spojka se používá například u buldozerů, automobilů, 

autobusů, letadel, drtičů, pásových dopravníků, rýpadel a vrtných souprav. 
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Schéma hydrodynamické spojky 
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Schéma hydrodynamické spojky 

MT  krouticí moment čerpadlového kola 

MČ  krouticí moment turbínového kola 



Konstrukční řešení hydrodynamické spojky 
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Hydrodynamická spojka – zjednodušené 

konstrukční řešení [1] 

1  hnací hřídel 

2  hnaný hřídel 

3 čerpadlové kolo 

4 turbínové kolo 

Hydrodynamická spojka – model 



Konstrukční řešení hydrodynamické spojky FLENDER 

Spojku je možné zabudovat v horizontální, vertikální i nakloněné poloze. 

Pohon je vhodné vést přes dutý hřídel (poz.106) a lopatkové kolo 

(poz.105). Lopatky spojky jsou radiálně uspořádány. 
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Hydrodynamická spojka FLENDER [5] 

Při blokování nebo přetížení se spojka 

zahřívá. Při překročení dovolené 

teploty (běžně 135°C) zareaguje tavná 

pojistka, která umožní únik provozní 

kapaliny a dojde k opojení pracovního 

stroje od hnacího motoru.  



Schéma hydrodynamického měniče 
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Schéma hydrodynamického měniče 

MT  krouticí moment čerpadlového kola 

MČ  krouticí moment turbínového kola 

Hydrodynamický měnič je v podstatě 

hydrodynamická spojka, která je doplněná o 

reakční člen. Reakční člen pomáhá 

usměrňovat tok kapaliny z turbínového do 

čerpadlového kola. 

Hydrodynamický měnič zaručuje pružné 

spojení motoru s převodovkou. Má větší 

skluz než hydrodynamická spojka – asi 5%.  

Čerpadlové kolo 

Turbínové kolo 



Konstrukční řešení hydrodynamického měniče 
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Hydrodynamický měnič [6] 

Reakční člen 

Turbínové 

kolo 

Čerpadlové 

kolo 



Kontrolní otázky 

Popište jednotlivé části modelu hydrodynamické spojky. 

Může sloužit hydrodynamická spojka jako ochrana před přetížením? 
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Hydrodynamická spojka – model 
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