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Účel:
- spolehlivě přenášet hnací moment z motoru 
do převodovky a naopak,

- umožnit přerušení přenosu hnacího momentu 
jejím rozepnutím

a) Krátkodobé - umožňuje řazení rychlostních 
stupňů v převodovce

b) Na delší dobu – pro zastavení vozidla, čekání 
na rozjezd a také při startování motoru –
odlehčí startéru odpojením převodovky
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SPOJKA
v motorovém vozidle

Účel:
- zajistit plynulý rozjezd vozidla - pozvolným 

spínáním spojky se plynule obnovuje přenos hnacího 
momentu, přitom dochází k prokluzu spojky, tím 
umožňuje propojení motoru (otáčejícího se) a 
hnacích hřídelí kol( nehybných)

- prokluzem spojky regulovat rychlost 
vozidla v situacích, kdy by i p ři volnob ěžných 
otáčkách motoru byla rychlost na 1.nebo zp ětný 
převodový stupe ň příliš vysoká ( parkování, 
popojížd ění, couvání)





4250 ot/min motoru : 0,91=4670 ot/min (výstup z převodovky)

4670/4,222 = 1106 ot.kola/min = 66 366 ot.kola/hod

66 366 ot x 1,866 m = 123 km/hod

Stálý převod 

4,222

Obvod kola

165/80 R13 

1866 mm
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- zajistit plynulý rozjezd vozidla - pozvolným 

spínáním spojky se plynule obnovuje přenos hnacího 
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umožňuje propojení motoru (otáčejícího se) a hnacích 
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- tlumit torzní kmity vznikající činností 
motoru a p řevodového ústrojí
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Účel:
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spínáním spojky se plynule obnovuje přenos hnacího 
momentu, přitom dochází k prokluzu spojky, tím 
umožňuje propojení motoru (otáčejícího se) a hnacích 
hřídelí kol( nehybných)

- prokluzem spojky regulovat rychlost vozidla v 
situacích, kdy by i při volnoběžných otáčkách motoru 
byla rychlost na 1.nebo zpětný převodový stupeň příliš 
vysoká ( parkování, popojíždění, couvání)

- tlumit torzní kmity vznikající činností motoru a 
převodového ústrojí,
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VISKÓZNÍ SPOJKA HALDEX



SPOJKY

Druhy spojek:

Podle druhu silového spojení hnacích 
a hnaných dílů jsou spojky :

a) třecí
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e) viskózní





Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové

a) kotou čové
( třecí materiál na kotouči – LAMELA SPOJKY )

- jednokotoučové

- dvoukotoučové    ( přenos většího Mk)

- dvojité 
(ovládání 2 funkcí - pojezd a pracovní nářadí)





Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové

a) kotou čové
( třecí materiál na kotouči – LAMELA SPOJKY )

- jednokotoučové

- dvoukotoučové    ( přenos většího Mk)

- dvojité 
(ovládání 2 funkcí - pojezd a pracovní nářadí)



Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové

a) kotou čové - s obvodovými pružinami



Třecí spojka s obvodovými vinutými pružinami







DVOJITÁ TRAKTOROVÁ SPOJKA





Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové

a) kotou čové - s obvodovými pružinami
- s talířovou 
(membránovou) pružinou



Třecí spojka s talířovou pružinou



SPOJKA S TALÍ ŘOVOU PRUŽINOU











KOMPONENTY DVOUKOTOUČOVÉ 
SPOJKY





Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové

a) kotou čové - s obvodovými pružinami
- s talířovou 
(membránovou) pružinou
- s centrální vinutou 
pružinou





Dvoukotou čová spojka

Tatra 111



Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové
a) kotou čové - s obvodovými pružinami

- s talířovou 
(membránovou) pružinou

- s centrální vinutou pružinou
V současnosti nejpoužívanější u automobilů 

všech velikostí a motocyklů s podélně 
umístěným motorem (BMW, Moto Guzzi) s 
manuální převodovkou, kde nevadí velké 
rozměry, pro přenos většího Mk bez 
zvětšování průměru dvoukotoučové
provedení, velká životnost, plynulý záběr, 
vestavěný tlumič kmitů
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Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové
a) kotou čové - s obvodovými pružinami

- s talířovou 
(membránovou) pružinou

- s centrální vinutou pružinou
b) lamelové
Vzhledem k přenášenému Mk malé a lehké,
v oleji vysoká životnost, motocyklové spojky 
a řadící spojky automatických a DSG 
převodovek, pohonů 4x4 a diferenciálů 
(uzávěry, omezení svornosti)

















Antihoppingová spojka

Spojka zabraňující rozskákání zadního kola, 
v angličtině se ještě častěji používá „slipper clutch“, 

tedy prokluzující spojka. Při přenosu výkonu z motoru 
na kolo je spojka pevně stisknutá, ovšem proklouzne, 
když síla jde opačným směrem. Při prudkém brždění 

a rychlém podřazování se může stát, že brzdný 
moment na zadním kole, velice často ještě 

odlehčeném, je takový, že překročí mez adheze a kolo 
začne „zakopávat“ o vozovku. Antihoppingová spojka 

v tu chvíli začne prokluzovat, tedy dovolí zadnímu kolu, 
aby se točilo rychleji, než se točí motor. Je to vlastně 

takové „motorové ABS zadního kola“.
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Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové

a) kotou čové - s obvodovými pružinami
- s talířovou 

(membránovou) pružinou
- s centrální vinutou pružinou

b) lamelové
c) kuželové

Přenáší největší Mk na malé ploše, dříve 
nákladní automobily, dnes synchroniza ční
spojky ( kroužky) v manuálních převodovkách, 
vyrovnávají otáčky kol v převodovce, 
bronzové prstence s vysokou životností



1915
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Třecí spojky se dále d ělí na:
1. Pružinové

a) kotou čové - s obvodovými pružinami
- s talířovou 

(membránovou) pružinou
- s centrální vinutou pružinou

b) lamelové
c) kuželové

2. Odst ředivé
Automaticky ovládané zvýšením otáček, 

odstředivá síla působí na závaží nebo 
přímo třecí čelisti a vyvolá sepnutí spojky, 
mopedy, skútry, malá mechanizace 





Podle pracovního prostředí jsou třecí spojky:

- suché
třecí materiál podobný brzdovému obložení, 

znečišt ění olejem zp ůsobí prokluzování

- mokré ( pracují v oleji )
třecí segmenty porézní – absorbují olej, 

nejstarší byl korek a podobné materiály, 
dnes lisovaná sm ěs, korek a kovové části, 
nebo keramika



U současných automobilů ( osobních i nákladních)

s klasickou manuálně řazenou převodovkou

- jsou nejrozšířenější 

suché t řecí spojky kotou čové s talí řovou pružinou,

u traktorů a starších automobilů - se ještě vyskytují 

spojky suché t řecí kotou čové s obvodovými 
pružinami.



Spojka mus í být ovládána !
(řidičem nebo automaticky)

OVLÁDÁNÍ  SPOJEK
- mechanické
- kapalinové ( hydraulické )
- pneumatické
- odst ředivé



V případě ovládání spojky řidičem jsou 
předepsány maximální ovládací síly na pedál:

Fovl < 150 N pro kategorii vozidel M1

Fovl < 200 N pro kategorie vozidel M2, 
M3, N

U větších vozidel ovládáníspojky               
s posilovačem ( vzduchovým)









MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ SPOJKY

Lanovod – ocelové lanko, pop ř. drát, s vysokou pevností, 
může být uloženo v bowdenu - pružn ě deformovatelný
obal s vnit řní kluznou plochou











Vlastnosti mechanického ovládání spojky:
+  levné, jednoduché

lehké, málo součástí

- řešení ohybů lanka ( určitý min.poloměr)

možnost koroze lanka v bowdenu
(popř.zamrznutí)

nutnost se řizování vůle při opotřebování lamely 
a „vytahání“ lanka
omezení na malé vzdálenosti

problematické řešení posilovače
omezené znásobení ovládací síly – pouze 
pákovými převody – na pedály a vyp.páce 





HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ SPOJKY



Hydraulický ovládací systém spojky

- Plně hydraulický systém (moderní typy)

hlavní válec spojky, potrubí a koncentrický 
spojkový válec (s odvzdušněním)

- Semihydraulický systém (starší řešení)
( částečně – obsahuje i mechanické prvky)

Hydr.: hlavní spojkový válec, potrubí, pracovní 
spojkový válec (s odvzdušněním)

Mech.:  vypínací vidlice (páka) a vypínací ložisko, 
popř. táhlo nebo lanovod







Hydraulický ovládací systém spojky

u automobilů:

využívá brzdovou kapalinu ze společné nádobky
( třetí vývod přes přepážku minimální hladiny)

u drahých vozů může být oddělená nádobka –
použití jiné než brzdové kapaliny

u motocyklů ( popř. nákl. automobilů)
Zvláštní nádobka – brzdová kapalina nebo 

hydraulický olej ( není zatížen teplotou) 
– nutné při doplňování určit!









MOTOREX Hydraulic
Fluid 75

Speciální olej pro hydraulické
systémy spojek. 
Excelentní odolnost proti 
stárnutí. Ideální viskozita 
při vysokých i nízkých 
teplotách. Vysoká
utěsňovací schopnost. 

Oblast použití: 

Vždy, když výrobce 
doporučuje kapalinu na 
bázi minerálního oleje

















Vlastnosti hydraulického ovládání spojky:
+ neřeší vzdálenost spojky od pedálu ani poloměry 

ohybů lanka ( autobus, klasická koncepce)

znásobení vypínací síly – páka pedálu a 
hydraulicky poměrem plochy pístů 

snadné připojení posilovače (přetlakového)

automatické vymezování vůle spojky ( pedál zabírá 
přibližně ve stále stejné poloze)

- více součástí, vyšší cena i hmotnost
možnost netěsnosti pístů – únik kapaliny

nutnost odvzdušnění



Hydraulický ovládací systém spojky s 
přetlakovým posilovačem

u nákladních automobilů ( 4.okruh 
vzduchotlaké soustavy – příslušenství)

Kapalinový okruh - síla řidiče, pouze ovládá tlak do 
pracovního vzduchového spojkového válce 

Bez dostatečného tlaku v soustavě je možné 
spojku sešlápnout pouze velkou silou – vozidlo 
odstavit bez zařazeného rychl.stupně – startuje 
se zařazeným neutrálem ( při poklesu tlaku)

Zvláštní nádobka na kapalinu – brzdová tam není!





Přívod kapaliny

Odvzdušn ění





Elektronický ovládací systém spojky s 
přetlakovým posilovačem

(elektropneumatická spojka)

u nákladních automobilů s automatizovanou 
(robotizovanou převodovkou)

Tlak vzduchu do spojkového válce ovládá 
elektromagn. ventil – automatické řazení nebo 
manuální volba převodu spínačem – bez 
spojkového pedálu 







Základní části kotou čové s pojk y

- setrva čník
- přítlačný kotou č s talí řovou pružinou
- lamela spojky s obložením
- vypínací (spojkové) ložisko





Vypnutí 

spojky 

tlakem



U jednokotou čové spojky je tzv.sk říň (víko) spojky 
pevně sešroubována 
se setrva čníkem.

Přenos Mk p ři
axiálním posunu 
přítlačného kotou če 
vůči sk říni p ři sepnutí 
zajiš ťují tangenciální 
listové pružiny







Hlavní části suché t řecí kotou čové spojky:

Hnací části :
- setrvačník 3,

- přítlačný kotouč 4,
- štít spojky 5.

Hnané části :
- spojkový kotouč 2

s obložením (lamela)
- spojkový hřídel 9.



Hlavní části suché t řecí kotou čové spojky:

Přítlačné:
- přítlačné pružiny 15.

Vypínací :
- vypínací páčky 6,
- vypínací ložisko 7,
- ovládací páka 14,
- táhlo 13,
- pedál spojky 11.

Seřizovací :
- např. šroub s maticí 
12.





Tlačné vypínací ložisko



TLUMENÍ TORZNÍCH KMITŮ

K utlumení torzních kmit ů klikové h řídele se 
používá nejstarší tlumící princip – T ŘENÍ

Proto se musí po sob ě 2 části pohybovat –
lamela spojky se v ůči svému náboji m ůže 

pootá čet o několik úhlových stup ňů.

Vzájemný pohyb pro r ůzné frekvence 
(volnob ěh a vyšší otá čky)

zajiš ťuje vestav ěná soustava pružin     
různých tuhostí





TLUMENÍ TORZNÍCH KMITŮ

Vlastní tlumení tak konají vložené 

třecí kroužky
- starší kovové (koroze)

- modern ější keramické

sevřené mezi náboj a lamelu 







DVOUSTUPŇOVÝ TLUMIČ TORZNÍCH KMITŮ S 
ODDĚLENÝM PŘEDTLUMIČEM



DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK

dosahuje podstatně vyššího útlumu torzních kmitů
(u přeplňovaných vznět. motorů s vysokým Mk)

setrva čník je rozd ělen na dva kotou če
(primární a sekundární)

mezi ně jsou vloženy t řecí kotou če

soustava pružin, pop ř. planetový p řevod, 
umožňuje vzájemné pooto čení až 60°



DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK

Vlastní frekvence (nebezpe čná) potom klesá
na cca. 300 ot/min

- výrazn ě pod volnob ěžné otáčky 

Vlastní lamela spojky pak m ůže být i bez 
vestav ěného tlumi če – Pevná

Doplňkovým prvkem tlumící soustavy může být ještě 
pružná řemenice na předním konci kliky


















