
KLOUBOVÉ H ŘÍDELE

- SPOJOVACÍ HŘÍDELE S KLOUBY                         
( KLOUBOVÝMI SPOJKAMI )

a) mezi převodovkou a rozvodovkou 

(popř. motorem a převodovkou)

b) pro připojení prac.nářadí na přívěsu

- HNACÍ H ŘÍDELE NÁPRAVY

Musí umožňovat zalomení hřídele a změnu jeho 
délky při přenosu Mk ( např. při propérování)





























KLOUBY

- PRUŽNÉ ( NEMAZANÉ ) KLOUBY ( SPOJKY )

- KŘÍŽOVÉ KLOUBY

- STEJNOBĚŽNÉ ( HOMOKINETICKÉ ) KLOUBY





PRYŽOVÝ KLOUB S PŘEDPĚTÍM –
HARDY SPOJKA







Pružné klouby
patent J. L. Hardy roku 1938 -Hardyho spojka

jednoduché pružné spojení dvou souosých hřídelů, které přenáší 
otáčivý pohyb a přitom dovoluje, aby se osy obou hřídelů 
odchylovaly o malý úhel v libovolném směru,

Axiální posuv pouze minimální, 
použití spíše pro útlum 
přenášených rázů a vibrací
Např. volantová tyč, u hnacího 
hřídele první člen za 
převodovkou pro malé a střední 
výkony ( OA a lehké NA)



KŘÍŽOVÉ KLOUBY





Kardanův závěs
Gerolamo Cardano(1501–1576) 

– rotace ve všech 3 osách
Jednodušší verze, 2 navzájem kolmo umístěné 
vidlice, se zkříženými osami v úhlu 90° -
Kardanův kloub. Pro přenos Mk tam, kde osy 
hnacího a hnaného hřídele mohou být 
různoběžné, případně se vůči sobě pohybují v 
rozsahu daném možným úhlem vychýlení kloubu. 

Kardanův kloub není homokinetický (stejnoběžný). Je zachován směr 
otáčení, ale v průběhu jedné půlotáčky dojde k odchylce otáček hnaného 
hřídele vůči otáčkám hnacího hřídele. Hnací hřídel se otáčí konstantní 
rychlostí, ale úhlová rychlost hnaného hřídele kolísá tím více, čím více 
se osy hřídelů odchylují –Max. úhel zalomení asi 20° - 35°.



ZMĚNA ÚHLOVÉ RYCHLOSTI V 
ZÁVISLOSTI NA POSTAVENÍ KLOUBU



VYROVNÁNÍ NEROVNOM ĚRNOSTI 
OTÁČENÍ DVĚMA K ŘÍŽOVÝMI KLOUBY



ROZLOŽITELNÝ K ŘÍŽOVÝ KLOUB





Změna délky – axiální posuv

Pro eliminaci chybné montáže ( zdůrazňující 
nehomokinetičnost) většinou jediná možnost – 1 

širší drážka, nebo nesouměrná rozteč

u Kardanova hřídele zajišťuje posuvný člen 
mezi klouby – drážkovaný hřídel a náboj, 

zasouvající se do sebe



SPRÁVNÁ POLOHA KŘÍŽOVÝCH KLOUB Ů









křížový kloub

úhel zalomení: b ěžně 20° až max. 35°





ZKRÁCENÍM HŘÍDELE MEZI 2 KLOUBY 
NA MINIMUM VZNIKNE 

DVOJITÝ K ŘÍŽOVÝ KLOUB

- Homokinetický
- Větší úhel zalomení ( až 47°)
- Neumožňuje axiální posuv

Koncový kloub poháněné přední nápravy 
vozidel s velkým Mk – NA, traktory











Klouby zadní nápravy

-Křížové ( + posuvný člen )

-Kamenové (kulisové) – Š 100/120

-Tříramenné ( Tripod - tripoidní )

-Kuli čkové s ax.posuvem

u nezávislého zavěšení – při propérování se 
mění poloha rozvodovky a náboje kola –
stačí menší úhlové výchylky ( do 20-22°)

Mohou se použít i u hnané přední nápravy na 
straně u převodovky













Klouby přední nápravy

-Dvojité křížové (  posuvný člen u 
převodovky) –pro těžká vozidla, nákladní 

traktory, pracovní stroje

-Kuli čkové stejnoběžné– Rzeppa-Bierfield
-homokinetické, sférické

u předního pohonu – při natočení kol 
potřebujeme větší úhlovou výchylku ( 40-50°)

Stačí je použít na straně u náboje kola



STEJNOBĚŽNÉ 

( HOMOKINETICKÉ ) KLOUBY

Homokinetický kloub 
(také stejnoběžný nebo sférický)

je druh kloubu, který umožňuje přenos otáček 
mezi hřídeli v různém úhlu a při zachování 

konstantní rychlosti.  



STEJNOBĚŽNÝ KULOVÝ KLOUB



PRINCIP KULI ČKOVÉHO
HOMOKINETICKÉHO
KLOUBU
a. při konstantním úhlu 
hřídelí se ozubená kola po sobě
odvalují rovnoměrnou 
rychlostí

b. nahradíme-li ozubení
kuličkami ve vodícím věnci, 
dosáhneme téhož výsledku 

c. konstrukční provedení
kloubu Rzeppa, kde je možné
měnit úhel vychýlení obou 
hřídelí



ŘEZ NÁBOJEM PŘEDNÍHO POHÁNĚNÉHO KOLA






