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1. Úvod 

 

 Jsem autař. Odjakživa jsem byl. Od mala mě fascinovaly tlumiče a nastavení 

podvozků. Od 4 let závodím a od těch dob ze všech stran slýchám, že můžeš mít sebe-

lepší motor, ale pokud nedokážeš přenést trakci na podložku, tak je Ti motor k ničemu. 

Vždycky mě více zajímalo, jak dokáže odpružení vozidla reagovat na díru ještě před 

jejím projetím, než jak funguje například rozvodový mechanismus. Proto jsem sebe sa-

motného překvapil, když jsem si vybral téma uchylující se spíše k motorům. Co si bu-

deme nalhávat, rozjezdová spojka a podvozek toho opravdu společného moc nemají. 

 Zároveň mám ale rád, pokud si můžu na výsledek své práce sáhnout. Spousta 

ostatních témat tuto možnost nenabízela. Abych toto tvrzení uvedl na pravou míru - 

výsledkem této práce není skutečná vyrobená spojka, nicméně díky firmě AutoSejk 

jsem měl možnost své výpočty porovnávat se skutečně vyráběnými spojkami. Tudíž 

jsem v této práci postupně provedl kompletní návrh třecí rozjezdové spojky pro auto-

mobil Škoda Octavia II 1.9. TDi a následně jsem měl možnost porovnat, jak moc se mé 

výpočty a můj 3D model liší od reality. Tento fakt už pro mě zněl natolik zajímavě, že 

jsem byl ochoten problematice spojek věnovat své poslední tři semestry na vysoké 

škole.  

 Občas se přistihnu, že při stání v kopci na červenou místo brzdy používám 

spojku a pedálem ladím záběr tak, aby auto ani necouvalo, ani se nerozjíždělo. Při tom 

mě tak napadá: "Jak dlouho bych asi musel tu spojku takto trápit, abych ji zničil," nebo 

"Jak je možné, že tak nepatrným tlakem na pedál spojky dokážu tak citlivě dávkovat tak 

velkou sílu na lamelu." Na tyto otázky a na mnoho dalších dává odpověď právě tato 

práce. 

 Mým hlavním cílem bylo vytvořit přehledný návod. Návod, podle kterého bude 

čtenář schopen realizovat komplexní návrh třecí rozjezdové spojky. Návod, díky kte-

rému čtenář rozpozná rozdíly mezi jednotlivými výpočtovými metodami. A v nepo-

slední řadě návod, podle kterého bude čtenář schopen navrhnout membránovou pružinu 

a následně pomocí jejích parametrů ladit charakteristiku tolik specifickou pro vypínání 
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současných rozjezdových spojek. Pokud je mi známo, takový návod do současnosti 

mezi diplomovými pracemi na ČVUT  chyběl. Proto právě tuto část považuji za největší 

přínos mé práce. Více hmatatelným výstupem je následně vytvořený 3D model třecí 

rozjezdové spojky osobního automobilu a jeho porovnání se skutečně používanou roz-

jezdovou spojkou vymontovanou z vozidla Škoda Octavia II 1.9. TDi. Pro lepší názor-

nost je práce doplněna i výkresovou dokumentací mnou navržené rozjezdové spojky. 

 

 

1.1. Historie 

 

 Automobilová historie se píše již více než 100 let. Během této doby prošly veš-

keré komponenty doslova revolucí. Některé z dříve užívaných komponentů by dnes 

byly již raritou a naopak některé z dnes používaných komponentů by v minulosti byly 

téměř zbytečné. Jedním z těch zbytečných by byla právě i rozjezdová spojka. Raná his-

torie automobilů je spojena s parními pohony, které vykazovaly téměř ideální průběh 

momentu. Díky tomuto faktu nebylo potřeba spojky ani převodovky a navíc celá byla 

celá konstrukce pochopitelně jednodušší, čímž se snižovala pravděpodobnost výskytu 

závad.  

 Představa současného spalovacího motoru bez spojky a převodovky je dnes již 

nemyslitelná. Spalovací motor nevykazuje tak rovnoměrný chod a jeho moment je vyu-

žitelný jen v relativně úzkém rozsahu otáček. První konstrukce spalovacích motorů však 

byly skutečně realizovány bez rozjezdových spojek. Pro rozjetí bylo potřeba vozidlo 

zkrátka nejdříve roztlačit. 

 První záznamy o vzniku principu spojek se datují do období průmyslové revo-

luce. V textilních továrnách byly využívány parní stroje, které pomocí plochých kože-

ných pásů pohaněly textilní stolice. Tento systém si osvojil Karl Benz a v roce 1886 

patentoval a vyrobil automobil, který s touto konstrukcí vykonal cestu mezi Mannhei-

mem a Pforzheimem. Systém však trpěl rychlým opotřebením a nedostatečnou účin-

ností, která se navíc ještě rapidně snižovala za deště. 
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Obrázek 1 - Automobil Karla Benze z roku 1886 - převzato z [46] 

 

 Tento fakt logicky vedl k dalšímu vývoji konstrukce spojek, který se již však 

zaměřoval na tření mezi dvěma rotačními součástmi. Výsledek tohoto snažení prezento-

val v roce 1889 ve svém automobilu Gottlieb Daimler. Šlo o kuželovou spojku, jejíž 

kuželové plochy byly osazeny velbloudí kůží a do záběru byly přitlačovány pomocí 

pružiny. O několik let později byla vynalezena bubnová spojka, která v podstatě fungo-

vala na principu dnešních bubnových brzd. Třecí plochy byly osazeny kůží a později 

dřevěným obložením. Zejména provedení s dřevěným obložením mělo však tendenci k 

zasekávání, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se tato konstrukce příliš nerozšířila. 

V roce 1925 ovšem přišel vynálezce Henry Selby Hele-Shaw se svým principem více-

diskové spojky, z níž se postupem času vyvinula spojka, kterou známe dnes. Hele-Shaw 

se snažil odstranit zasekávání a docílit tak hladkého rozjezdu. Realizoval to použitím 

více kotoučů, které se brodili v olejové lázni. Při osvojení použití azbestových obložení 

následně došlo k odstranění olejové lázně, ke zmenšení průměru kotoučů a později i k 

redukci jejich počtů, neboť bylo možné přenášet větší točivé momenty. Vývoj této kon-

strukce dále pokračoval a víceméně pokračuje dodnes. Centrální vinutá pružina z pů-

vodní konstrukce byla nahrazena vinutými pružinami po obvodu a později membráno-

vou pružinou. Vývoj materiálů a ekologické požadavky si vynutili přechod z azbesto-

vých materiálů na bezazbestové a později i na keramické a karbonové. Pro zvýšení rov-
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noměrnosti dodávky výkonu do převodovky byl kotouč spojky osazen odpružením. Vý-

voj probíhal i v oblasti ovládání spojky. Lankové ovládání spojky z roku 1947 nahradila 

v roce 1954 konstrukce využívající hydraulického principu, která se využívá dodnes.  

 

Obrázek 2 - Hele-Shawova spojka - převzato z [47] 

 

 Z moderních pokroků v oblasti spojek stojí za zmínku například dvojitá spojka. 

Vývoj tohoto systému šel ruku v ruce s vývojem převodovky a výsledkem byla tak-

zvaná DSG převodovka. Jde v podstatě o to, že kotouč první spojky spíná liché převody 

a kotouč druhé spojky spíná sudé převody. Může tak docházet k takzvanému předřazo-

vání převodových stupňů, čímž eliminujeme výkonovou mezeru vznikající při přeřazo-

vání u standardních konstrukcí. Systém je přehledně popsán na obrázku 3. 
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Obrázek 3 - DSG převodovka - převzato z [48] 

 

 V současnosti je suchá třecí rozjezdová spojka s většími či menšími konstruk-

čními modifikacemi nezbytností drtivé většiny automobilů. Její typické provedení mů-

žeme vidět na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Suchá třecí rozjezdová jednokotoučová spojka - převzato z [49] 
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1.2. Seznámení s problematikou spojek 

 

 Spojka je část hnacího ústrojí vozidla, která zajišťuje přenos energie (genero-

vané spalovacím motorem) z hnací části na hnanou část. Zároveň má schopnost tento 

tok výkonu přerušit či krátkodobě regulovat, čehož využíváme při rozjezdu vozidla. Při 

tomto procesu vzniká ztrátový výkon, který se uvolňuje ve formě tepla a namáhá jed-

notlivé komponenty spojky. Spojka není schopna měnit velikost momentu, který před-

náší.  

Dle důvodu použití spojky jsme schopni rozeznat několik režimů spojky: 

 Startování motoru - Sešlápnutím spojkového pedálu při startování motoru odpo-

jíme převodovku. Tím pádem ulevíme startéru, který tak nemusí navíc roztáčet 

hmoty převodovky, které jsou navíc zvětšeny o odpor studeného oleje. 

 

 Rozjezd vozidla - Uvolňováním spojkového pedálu zvyšujeme přítlačnou sílu 

mezi lamelou a třecími plochami setrvačníku a přítlačného kotouče. Tím dochází 

k vyrovnávání otáček motoru a převodovky a tím pádem i k rozjezdu vozidla.  

Při úplném uvolnění spojkového pedálu dojde k silovému spojení vstupní a vý-

stupní hřídele spojky a můžeme prohlásit, že spojka pracuje se 100% účinností 

 

 Přeřazení rychlostního stupně - Pro přeřazení rychlostního stupně je nutné 

eliminovat tok momentu od motoru. To provedeme právě vyšlápnutím spojko-

vého pedálu. Následně přeřadíme rychlostní stupeň a poté pedál uvolníme. 

 

 Přerušení toku výkonu - Tato situace nastává například ve chvíli, kdy dojíždíte k 

semaforům, na kterých již svítí zelená, nicméně auta před vámi se ještě neroz-

jely. Necháte zařazený první stupeň, vyšlápnete spojkový pedál a po rozjetí vo-

zidel před vámi v podstatě opakujete proces rozjezdu vozidla, jen ne z nulové 

rychlosti. Obvykle řidič použije přerušení toku výkonu také při nastání náhlé 

nepředvídané události na vozovce před ním. 
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2. Druhy rozjezdových spojek 

 

 Jak jsme již uvedli výše, pro různé aplikace se hodí různé konstrukční provedení 

spojek. Princip funkce současných konstrukčních provedení rozjezdových spojek si po-

píšeme v této kapitole. 

 

2.1. Jednokotoučová třecí suchá spojka 

 

 Nejpoužívanějším provedením je díky své nízké hmotnosti a rychlému a snad-

nému ovládání jednokotoučová třecí suchá spojka, kde přítlak zajišťuje membránová 

pružina. Z předchozí věty můžeme vytušit, že ačkoliv je názvem kapitoly konstrukční 

princip poměrně jasně dán, je možno toto uspořádání dále dělit. Tomuto dělení a 

podrobnějšímu rozboru jednotlivých komponentů spojky věnujeme celou kapitolu 3. 

Podrobná analýza konstrukce jednokotoučové třecí suché spojky. V kapitole 2.1 se za-

měříme pouze na popis principu funkce této spojky.  

 

1 - kryt spojky 

2 - přítlačný kotouč 

3 - kotouč spojky (lamela) 

4 - membránová pružina 

5 - přepákování pružiny 

6 - spojkové ložisko 

7 - pedál spojky 

8 – setrvačník 

9 - výstupní hřídel (vstupní 

hřídel převodovky)  

 

 

 

Obrázek 5 - Schéma jednokotoučové třecí suché spojky - převzato z [18] 
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 Výkon je přinášen zleva pomocí klikové hřídele. Kliková hřídel je spojena se 

setrvačníkem. Na setrvačník dosedá lamela, která je přitlačována přítlačným kotoučem. 

Membránová pružina svou konstrukcí zajišťuje potřebnou přítlačnou sílu mezi oběma 

dosedacími plochami. Spojková lamela je ve svém náboji opatřena drážkováním, kte-

rým je tvarově spojena se vstupním hřídelem převodovky. Při dostatečném přítlaku 

mezi dosedacími plochami je tak zajištěn přenos výkonu ze vstupního hřídele na vý-

stupní. Spojku rozepneme sešlápnutím spojkového pedálu. Pomocí pákového mecha-

nismu a vypínacího ložiska zatlačíme na membránovou pružinu, což způsobí odlehnutí 

přítlačného kotouče. Po odlehnutí přítlačného kotouče již není zajištěna potřebná 

přítlačná síla mezi dosedacími plochami a spojka prokluzuje. Toho procesu využíváme, 

pokud v automobilu řadíme nebo například startujeme. Postupným uvolňováním spoj-

kového pedálu zvyšujeme přítlačnou sílu a spojka začíná znovu zabírat. V momentě, 

kdy spojkový pedál uvolníme úplně, spojka přestane prokluzovat. Tento proces využí-

váme při rozjezdu automobilu. 

 

Obrázek 6 - Částečný řez jednokotoučovou třecí suchou spojkou Fichtel & Sachs - převzato z [19] 
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2.2. Dvojkotoučová třecí suchá spojka 

 

 Princip tohoto uspořádání je v podstatě shodný s principem jednokotoučové 

spojky. Hlavním důvodem použití této spojky je snaha o dosažení větší únosnosti.  

 Limitujícími faktory při návrhu třecí spojky jsou obvykle měrná třecí práce a 

měrný tlak vyvíjený na obložení. Tyto veličiny je možno přímo ovlivnit velikostí třecích 

ploch, nebo-li zvětšením průměru kotouče. Zejména u nákladních automobilů je ale 

potřebný točivý moment tak velký, že bychom museli průměr lamely zvětšit na nesmy-

slnou hodnotu. Takto velká lamela by znamenala velký konstrukční problém z hlediska 

zástavbového prostoru motoru.  

 Tohoto problému se můžeme snadno zbavit právě přidáním druhého kotouče. 

Obsah třecí plochy sice zůstane stejný, ale přibude jedna třecí plocha mezi spojkovými 

kotouči. 

 

  

Obrázek 7 - Částečný řez dvojkotoučovou třecí suchou spojkou - převzato z [20] 
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2.3. Vícelamelová třecí spojka 

 

 Vícelamelová spojka je v podstatě další modifikací principu jednokotoučové 

třecí suché spojky. Principem je použití většího počtu lamel, čímž zvětšíme počet tře-

cích ploch a dosáhneme tak celkové potřebné třecí plochy při menším průměru lamel. 

Tento princip se využívá zejména u motocyklů nebo obecně v aplikacích, kde je vý-

razně omezen zástavbový prostor a klasickou kotoučovou třecí spojku by nebylo možno 

použít. 

 Spojka se skládá ze spojkového koše, hnacích a hnaných lamel, unašeče a 

přítlačného talíře. Spojkový koš je na obvodu opatřen ozubením primárního převodu a 

je drážkovaný. Ve drážkách jsou pomocí tvarové vazby usazeny hnací lamely, které 

jsou opatřeny třecím obložením. Drážka jim dovoluje axiální pohyb, ale v otáčení ko-

lem své osy jim brání. Hnací lamely jsou proloženy lamelami hnanými, které jsou opat-

řeny vnitřním drážkováním a jsou spojeny tvarovou vazbou s unašečem, který je spojen 

se vstupní hřídelí převodovky. Hnací lamely jsou vyrobeny z plechu a nemají obložení. 

Drážkování jim též umožňuje pouze axiální pohyb v drážce, nikoliv však otáčení kolem 

své osy. Celá sestava lamel je přitlačována pomocí přítlačného talíře, na který působí 

spirálovité nebo talířové pružiny.  

 Spojka je obvykle koncipována jako mokrá, nebo-li trvale provozovaná v ole-

jové lázni. Olej sice sníží tření (a tím pádem i účinnost), ale lépe odvádí teplo a spojka 

citlivěji zabírá při rozjezdu. Suchá koncepce se používá též a to zejména u závodních 

motocyklů. Přenese stejný kroutící moment při menším rozměru a má lepší účinnost, 

nicméně ztratí výhody mokré spojky. 

 

  

Obrázek 8 - Vícelamelová spojka - převzato z [21] 
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2.4. Odstředivá spojka 

 

 Odstředivé spojky je možno řadit do kategorie automatických. Z jejich principu 

funkce vyplývá, že pedál spojky odpadá, a tak je vozidlo ovládán pouze pomocí plynu a 

brzdy. Těchto spojek se hojně využívá v motocyklovém průmyslu, zejména pokud je 

vyvíjena snaha o usnadnění ovládání, jako například u skútrů. 

 Přítlačnou sílu zajišťuje odstředivá síla, která působí na závaží rotující se štítem 

spojky. Závaží jsou opatřeny čelistmi s obložením, kterým působí na přítlačný kotouč 

spojky. Spojka spíná obvykle při otáčkách motoru n = 1000 ot/min. Při otáčkách kolem 

n = 1500 ot/min je již přítlačná síla tak velká, že je přenášen celý točivý moment mo-

toru. Při otáčkách kolem n = 2000 ot/min dosednou závaží do vybrání v setrvačníku. 

I při volnoběhu na závaží působí jistá odstředivá síla, která by za normálních okolností 

způsobovala kontakt mezi čelistmi a přítlačným kotoučem. Tomuto zamezují pružiny, 

které přitahují závaží zpět. Při otáčkách nad n = 1000 ot/min je odpor pružin překonán a 

dochází ke kontaktu. 

 Pro řazení převodových stupňů je nezbytné rychlé vypínání spojky. U 

nemodifikované odstředivé spojky by proces přeřazení trval dlouho, protože otáčky a s 

nimi přítlačná síla by klesaly pomalu. Z toho důvodu je odstředivá spojka vybavena 

přídavným zařízením (obvykle posilovačem napojeným na sací potrubí motoru), který 

je elektricky ovládán při pohybu řadicí páky. 

 

  

Obrázek 9 - Odstředivá motocyklová spojka Polini - převzato z [22] 
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2.5. Elektromagnetická spojka 

 

 U tohoto typu spojek se dosahuje spojení mezi hnací a hnanou částí 

elektromagnetickým účinkem mezi nimi. Koncem 50. let se rozšířili 2 typy elektromag-

netických spojek, které si představíme níže. 

 

2.5.1. Třecí spojka s elektromagnetickým přítlakem 

 

 Tato spojka se též nazývá Ferlec. Na přítlačném kotouči je připevněn sběrací 

kroužek pro přívod proudu a sběrací kroužek pro zpětný tok na kostru. Při zastaveném 

motoru nebo při volnoběhu je spojka vypnuta pomocí tlaku pružin uložených mezi kot-

vovým a pevným kotoučem. Při zvyšování otáček se v reakci na polohu akceleračního 

pedálu zmenšuje regulační odpor, dynamo dodává větší proud a spojka začíná zabírat. S 

rostoucími otáčkami se zvětšuje přítlak. Při řazení se pohybem řadicí páky zapne okruh 

ovládacího elektromagnetu, kterým se vypne proudový okruh buzení elektromagnetu. 

Tím se spojka vypne a umožní přeřazení. 

 

1 - elektromagnetická hlava s vinutím  

2 - kotvový kotouč 

3 - přítlačný kotouč 

4 - pevný kotouč 

5 - setrvačník 

6 - třecí kotouč 

 

 

 Obrázek 10 - Schéma elektromagnetické spojky Ferlec - převzato z [1] 
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2.5.2. Magnetická prášková spojka 

 

 Tento typ spojky se též nazývá Smith-Jaeger. Třecí plocha mezi setrvačníkem a 

třecím kotoučem je válcová. Tyto plochy se však nestýkají. Prostor mezi nimi je vypl-

něn kovovým práškem, který navozuje mezi oběma plochami tření, jestliže se pomocí 

kartáčků a sběracích kroužků zavede proud do budící cívky uložené v setrvačníku. Při 

sepnutí proudového okruhu vznikne magnetické pole, jemný prášek se navzájem spojí a 

přilne k třecím plochám, takže setrvačník a třecí kotouč se otáčí shodnými otáčkami 

jako jeden celek. Třecí kotouč je kvůli změkčení záběru radiálně odpružen vinutými 

pružinami. 

 

1 - vnější kotouč 

2 - vnitřní kotouč s obvodovými 

pružinami 

3 - mezera s železným práškem 

4 - vinutí elektromagnetu 

5 - sběrací kroužek a kartáčky pro 

přívod proudu 

6 - setrvačník 

7 - spojková hřídel  

Obrázek 11 - Schéma elektromagnetické spojky Smith-Jaeger - převzato z [1] 
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2.6. Hydrodynamická spojka 

 

 Hydrodynamická spojka se skládá ze dvou základních částí, odstředivého čerpa-

dla a dostředivé turbíny. Otáčky čerpadla jsou vždy vyšší, než otáčky turbíny. Z toho 

vyplývá, že hydrodynamická spojka vždy pracuje se skluzem a tím pádem s malou 

ztrátou. Turbína má vždy o dvě lopatky méně, aby se zamezilo rázům a opakovanému 

přenosu kapaliny mezi dvěma stejnými body na čerpadle a turbíně. Čerpadlové kolo je 

spojeno s klikovým hřídelem a turbínové se vstupním hřídelem převodovky. Motor tak 

otáčí čerpadlovým kolem, které předává pohybovou energii kapalině ve spojce. Tato 

kapalina roztáčí turbínové kolo a začíná mezi oběma koly proudit. 

 Účinnost hydrodynamické spojky se mění v závislosti na poměru otáček mezi 

turbínou a čerpadlem, největší hodnoty však dosahuje při poměru 0,97. Nad touto hod-

notou dojde k prudkému snížení účinnosti způsobenému nežádoucími hydrodynamic-

kými jevy. Pro odstranění tohoto problému je spojka doplněna o spojku lamelovou, 

která pokrývá oblast poklesu účinnosti. 

 Mezi turbínou a čerpadlem nedochází ke kontaktu, tím pádem ani k opotřebení. 

Další výhodou je tlumení dynamických rázů a jištění proti přetížení. Z těch to důvodu se 

hydrodynamická spojka používá hlavně pro extrémně náročné aplikace jako jsou napří-

klad stavební stroje nebo nákladní vozidla s požadavky na velkou stoupavost. 

  

Obrázek 12 - Částečný řez hydrodynamickou spojkou Fichtel & Sachs - převzato z [23] 
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3. Podrobná analýza konstrukce jednokotoučové 

třecí suché spojky 

 

 Na obrázku 13 můžeme vidět nejobvyklejší současně používané provedení auto-

mobilové rozjezdové spojky. Jde o jednokotoučovou suchou třecí spojku s membráno-

vou pružinou a hydraulickým ovládáním. V kapitole 2.1 Jednokotoučová třecí suchá 

spojka jsme si popsali její princip funkce. V této kapitole si spojku rozebereme součást 

po součásti a probereme další možné variace a provedení této spojky. 

Obrázek 13 - Sestava jednokotoučové suché třecí spojky - převzato z [24] 

 

1 - setrvačník (v tomto ilustračním případě dvouhmotový) 

2 - kryt spojky s membránovou pružinou 

3 - spojkové ložisko 

4 - tlumič tlakových rázů 

5 - hlavní spojkový válec 

6 - mechanismus spojkového pedálu 

7 - pomocný spojkový válec 

8 - kotouč spojky (lamela) 
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3.1. Setrvačník 
 

 Setrvačník je část spojkového aparátu spojená přímo s klikovou hřídelí motoru. 

Je to rotující disk kumulující kinetickou energii. Svou setrvačností více či méně efek-

tivně (v závislosti na provedení) eliminuje nerovnoměrnost chodu spalovacího motoru. 

Nerovnoměrnost chodu má nepříznivý vliv na životnost spojky, respektive obložení 

lamely. Tento jev můžeme přímo ovlivnit hmotností setrvačníku. Čím těžší setrvačník, 

tím rovnoměrnější chod. Hmotnost setrvačníku však nelze zvyšovat do nekonečna. Jak 

bylo uvedeno výše, setrvačník je hmotou, s kterou musí pohybovat spalovací motor. 

Tudíž příliš těžký setrvačník by negativně ovlivňoval akceleraci a deceleraci vozidla.  

 Setrvačník též představuje jednu ze dvou dosedacích ploch lamely, proto musí 

být konstruován tak, aby byl schopen přebrat a odvést co největší množství tepla od 

lamely. Tento faktor ovlivňujeme zejména vhodnou volbou materiálu, na který jsou 

kladeny velké a často protichůdné nároky. 

 

3.1.1. Jednohmotový setrvačník 

 

 Konvenčním provedením je takzvaný jednohmotový setrvačník. Jeho výhody a 

nevýhody byly zmíněny výše a závěrem je, že váhu setrvačníku stanovujeme jako kom-

promis mezi hmotností a žádanou akcelerací. 

 

Obrázek 14 - Jednohmotový setrvačník - převzato z [25] 
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3.1.2. Dvouhmotový setrvačník 

 

 Moderním provedením je takzvaný dvouhmotový setrvačník, neboli setrvačník 

složený z dvou disků, primárního a sekundárního. Primární setrvačník je nehybně spo-

jen s klikovou hřídelí, jako u konvenčního provedení. Sekundární setrvačník je otočně 

uložen (pomocí kluzného ložiska) na primárním setrvačníku a je přitlačován či odtlačo-

ván (v závislosti na fázi spalovacího procesu) od primárního setrvačníku vinutými pru-

žinami, takzvanými torzními tlumiči. Sekundární setrvačník je spojen se vstupní hřídelí 

převodovky, čímž navyšuje její moment setrvačnosti a posouvá tak rezonanční pásmo 

hřídele pod hodnotu volnoběžných otáček. Výsledkem je komfortnější jízda zejména v 

nízkých otáčkách a delší životnost spojkové lamely. Paradoxem je, že nerovnoměrnost 

chodu motoru jako takového se zvětší, protože s klikovou hřídelí spojujeme kotouč o 

menší hmotnosti, než v případě jednohmotového setrvačníku. Jak ale můžeme vidět v 

grafu 1, druhý kotouč ve spolupráci s pružinami tlumícími torzní kmity tuto nerovno-

měrnost efektivně eliminuje. 

 

Obrázek 15 - Dvouhmotový setrvačník - převzato z [26] 
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Nejlépe rozdíl mezi jednohmotovým a dvouhmotovým setrvačníkem demonstruje graf 

1, který prezentuje ve svém katalogu firma LuK. Graf sice postrádá popis vertikální osy, 

nicméně alespoň proporční rozdíl mezi amplitudami torzních kmitů přenášených na 

vstupní hřídel převodovky není problém odečíst. U jednohmotového setrvačníku mů-

žeme pozorovat, že ačkoliv je kotouč spojky vybaven pružinami redukujícími torzní 

kmity, je amplituda přenášených torzních kmitů téměř stejná. Naproti tomu dvouhmo-

tový setrvačník díky své konstrukci téměř dokonale filtruje torzní kmitání a na vstupní 

hřídel převodovky přenáší torzní kmity o několikanásobně nižších amplitudách. 

 

Graf 1 - Kmitání soustavy motor-převodovka při použití různých typů setrvačníků - převzato z [3] 

 

3.2. Kotouč spojky (lamela) 

 

 Lamela je část spojkového ústrojí, která je vřazena mezi setrvačník a přítlačný 

kotouč, rotuje společně se vstupní hřídelí spojky a je axiálně posuvná v drážkování této 

hřídele. Při docílení potřebné přítlačné síly je kroutící moment přenesen ze setrvačníku  

na lamelu, která přes drážkování ve svém náboji přenáší kroutící moment dál na vstupní 

hřídel převodovky. Lamela musí umožňovat plynulý rozjezd a bezproblémové rychlé 

řazení. Musí být konstruována tak, aby odolala silovým a teplotním a silovým vlivům 

způsobeným chybným řazením, pokud při akceleraci řidič zařadí například ze čtvrtého 

převodového stupně třetí. Kroutící moment lamela přenáší pomocí takzvaných seg-

mentů nebo celistvých prstenců, které jsou na obvod lamely nýtovány nebo slinovány. 

Obložení umístěné takto po obvodu lamely má významný vliv na její moment setrvač-

nosti. Ideálně bychom vyrobili obložení několikanásobně tlustší a jeho úplné opotřebení 



DP 2015 – MV 06 ČVUT, fakulta strojní Bc. Michal Slabý 

19 

 

by bylo takřka nemožné. Takové množství materiálu by však zvyšovalo moment setr-

vačnosti vnášený do převodovky, synchronizace převodovky by byla více namáhána a 

její životnost by byla oproti životnosti obložení lamely naopak rapidně snížena. Tento 

fakt proto musíme při návrhu tloušťky obložení také uvážit a volit ji jako kompromis 

mezi životností obložení a mezi životností synchronizace. 

 

Obrázek 16 - Částečný řez spojkovou lamelou 

 

3.2.1. Materiály spojkového obložení 

 

 Materiály spojkového obložení by se zdánlivě mohli jevit shodné s materiály 

brzdového obložení. Funkci skutečně plní podobnou, nicméně důležitým faktorem je 

rotace lamely. Rotací vysokými uhlovými rychlostmi vystavujeme obložení velké od-

středivé síle. Tato síla zvyšuje napětí v obložení a to může vést až k prasknutí segmentu. 

To se samozřejmě nesmí stát ani při stavech jako je chybné řazení popsané výše, a tak je 

obložení na toto zatížení dimenzováno a materiál je vybírán s ohledem na odolnost vůči 

praskání. Výběr materiálu obložení ovlivňuje hlavně cena a aplikace, pro kterou bude 

lamela používána. Nejčastějším provedením je lamela vybavená organickým oblože-

ním. Tuto variantu najdeme v drtivé většině osobních a užitkových vozů. Pro sportovní 

a závodní aplikace se většinou používá anorganické obložení, keramické, slinuté, či 
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uhlíkové. V extrémních případech, jako jsou například vozy závodní série F1, se pou-

žívá vícelamelová spojka a lamely jsou konstruovány z karbonu. 

 

 

3.2.1.1. Organická obložení 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, organickým spojkovým obložením je osazena většina 

současně vyráběných lamel. Dříve používaná vlákna azbestu byla pro svou karcinogen-

nost nahrazena bezazbestovými vlákny. Moderně se tedy obložení vyrábí z vláken mi-

nerální vlny, uhlíku nebo aromatických polyamidů. Jako matrice se používají například 

kaolin, baryt či oxidy hliníku, které obložení zpevňují. Sulfidy a oxidy kovů zlepšují 

proces vytvrzování a vulkanizace. Jako spojovací prvek slouží pryskyřice. 

 Vlákna projdou lázní a připraví se z nich tvar požadovaného obložení. Následně 

jsou vlákna vytvrzeny při teplotě kolem 200°C a tlaku kolem 30 MPa. Poté je polotovar 

obroben na požadované rozměry a jsou předvrtány díry na nýty. Takto vyrobené orga-

nické obložení má zaručenou tepelnou odolnost přibližně do 300°C a jejich součinitel 

tření se pohybuje na hranici hodnoty 0,3. 

 

 

Obrázek 17 - Spojková lamela s nýtovaným organickým 

obložením - převzato z [27] 
Obrázek 18 - Spojková lamela s nýtovaným 

anorganickým obložením - převzato z [28] 
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3.2.1.2. Anorganická obložení 

 

 Anorganická obložení používáme u teplotně velmi namáhaných spojek. Větši-

nou je proto najdeme ve sportovních vozech či v závodních speciálech. Podle použitého 

materiálu rozdělujeme obložení ze spékaného bronzu a ze spékaného železa. Součinitel 

tření můžeme ovlivnit podílem uhlíkové složky, oxidu hliníku, křemence a magnezitu.  

 Při výrobě je prášková směs spečena a stlačena do formy spojkového segmentu. 

Poté následuje spékání pod tlakem do finálního tvaru. Spojkové segmenty se používají 

proto, že například výrobky s velkým podílem keramických přídavných látek jsou velmi 

křehké. Segmenty se následně na kotouč lepí nebo nýtují. Jejich použití je dražší, 

nicméně odolají teplotám až 600°C a poskytnou nám součinitel tření až 0,5. Takto vy-

soký součinitel tření nám sice zaručí možnost přenesení většího kroutícího momentu, 

ale za cenu výrazně většího opotřebení třecí plochy setrvačníku a přítlačného kotouče. 

 

3.2.2. Tlumící systémy lamely 

 

 Tlumící systémy lamely mají přímý vliv na komfort jízdy a na životnost lamely. 

Samozřejmě daní za to je jisté navýšení hmotnosti lamely. Pokud konstruujeme lamelu 

do závodního automobilu, staráme se pouze o hmotnost a parametry jako komfort jízdy 

a životnost jdou stranou. Drtivá většina vyráběných spojek se ale montuje do osobních a 

užitkových automobilů, kde jsou komfort jízdy a životnost důležité, a proto těchto tlu-

mících systémů využíváme. 
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Obrázek 19 - Lamela s torzním odpružením - 

převzato z [29] 

  

3.2.2.1. Torzní odpružení lamely 

 

 O důvodu použití dvouhmotového setrvačníku jsme již promluvili výše. Po-

dobný princip lze aplikovat i při konstrukci lamely, jak vidíme na obrázku 19. Vinuté 

pružiny jsou integrovány do konstrukce lamely a redukují kmity přenášené na drážko-

vaný náboj. Musíme si uvědomit, že ovšem pracujeme s menšími hmotami oproti setr-

vačníku, tudíž nemůžeme očekávat tak výraznou změnu, jako v případě dvouhmotového 

setrvačníku. Jak ale naznačuje graf 2 poskytnutý firmou LUK, torzní tlumič redukuje 

amplitudu kmitů přibližně na polovinu. 

 

Graf 2 - Kmitání soustavy motor-převodovka při použití rozdílných konstrukcí lamel - převzato z [4] 

 

Obrázek 20 - Lamela bez torzního odpružení - 

převzato z [30] 
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3.2.2.2. Axiální odpružení lamely 

 

 Axiální odpružení lamely realizujeme pomocí profilovaných plechových seg-

mentů nýtovaných ke kotouči spojky společně s obložením. Aplikací těchto plechů z 

pružinové páskové oceli dosáhneme hladšího rozjezdu, efektivnějšího záběru spojky a 

konstantního třecího průměru i v průběhu životnosti lamely.  

 

Obrázek 21 - Axiální odpružení lamely 

 

3.3. Štít spojky 

 

 Štít spojky slouží pro nehybné připojení spojkového mechanismu k setrvačníku. 

Slouží také jako bezpečnostní kryt lamely. Je v něm integrován a pomocí závěsných 

pružin vycentrován přítlačný kotouč a ovládací pružina, obvykle membránová.  

 Štít spojky pro drtivou většinu osobních automobilů je obvykle vyroben z hlubo-

kotažného plechu tloušťky 2 - 4 mm. Po svém povrhu má několik otvorů, díky kterým 

uvnitř krytu cirkuluje vzduch, který napomáhá chlazení přítlačného kotouče a lamely. 

Toto konvenční provedení štítu se nazývá A-ring. 
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Obrázek 22 - Štít spojky A-ring - převzato z [31] 

 

 Pro závodní účely se používá polootevřený štít spojky frézovaný z polotovaru z 

hliníkové slitiny. Závodní spojky jsou vystavovány vyšším teplotám a uzavřený štít by 

nebyl schopný odvádět takové množství tepla. Výhod má toto provedení několik, slitiny 

hliníku jsou lehčí a lépe odvádí teplo, proudící vzduch ochlazuje přítlačný kotouč a la-

melu a otěr z třecích ploch je odváděn ze štítu pryč. Toto provedení se nazývá LUG. 

 

Obrázek 23 - Štít spojky LUG - převzato z [32] 
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3.3.1. Přítlačný kotouč 

 

 Přítlačný kotouč je vyroben z šedé litiny, je vložen dovnitř štítu spojky, dosedá 

na spojkovou lamelu a jeho dimenzování je opět kompromisem. Ideálně bychom totiž 

kotouč vyrobili z velké masy materiálu, aby lépe absorboval teplo. To by ale mělo za 

následek nepřípustně velký moment setrvačnosti klikové hřídele. U setrvačníku o opti-

mální hmotnosti je následně problémem špatný odvod tepla. Efektivnímu odvodu tepla 

brání štít spojky. Navíc přítlačný kotouč musí být dutý a nikdy nebude mít stejnou 

hmotnost, jako setrvačník. Výsledkem toho je špatný odvod tepla a větší opotřebení 

lamely na straně přítlačného kotouče. Částečně by se dal problém vyřešit použitím al-

ternativního materiálu s lepšími vlastnostmi co do přestupu tepla, například lehkého 

kovu. To by však prodražilo výrobu a přišli bychom o výhodné kluzné vlastnosti šedé 

litiny. Odvodu tepla proto napomáháme alespoň vhodný tvarem kotouče a žebrováním 

na vnější straně. Přítlačný kotouč je ke štítu spojky připojen pomocí závěsných pružin. 

 

Obrázek 24 - Přítlačný kotouč integrovaný do štítu spojky - převzato z [33] 
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3.3.2. Ovládací pružina 

 

 Ovládací pružina zajišťuje přilehnutí přítlačného kotouče k lamele silou potřeb-

nou k přenosu kroutícího momentu. V současnosti se používají dva typy pružin. 

 

3.3.2.1. Vinutá pružina 

 

 Ovládání vinutou pružinou je spíše historická konstrukce, co se osobních 

automobilů týče. Může za to silová charakteristika, která je nepříznivá ve srovnání se 

silovou charakteristikou membránové pružiny. Pro odlehnutí přítlačného kotouče je 

zkrátka zapotřebí vynaložit větší sílu, pokud realizujeme konstrukci s vinutou pružinou. 

Dalším nepříznivým faktorem je, že přítlačná síla klesá s opotřebením, tudíž musíme při 

návrhu stanovit vyšší přítlačnou sílu, aby pokryla přenos kroutícího momentu i při pl-

ném opotřebení. Současně se ovládání vinutou pružinou používá u nákladních automo-

bilů, kde je naopak použití velké vypínací může být vhodné. 

 

Obrázek 25 - Částečný řez jednokotoučovou suchou spojkou s vinutými pružinami - převzato z [34] 

 

3.3.2.2. Membránová (talířová) pružina 

 

 Řez spojkou používající membránovou pružinu můžeme vidět například na ob-

rázku 6. Tato pružina je nejsložitější část celého spojkového ústrojí a navrhování její 
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geometrie a technologie výroby je velmi složité. Je vyráběna ze zušlechtěné oceli, lego-

vaná chromem a prochází tepelnou a povrchovou úpravou. Radiálními řezy jsou v ko-

touči vytvořeny takzvané jazýčky, které jsou dodatečně vytvrzeny. Tyto řezy umožňují 

snadnější deformaci pružiny v axiálním směru. Příklad membránové pružiny můžeme 

vidět na obrázku 26.  

 

Obrázek 26 - Membránová pružina Fichtel & Sachs - převzato z [35] 

 

 Ovládání pomocí membránové pružiny je současně jednoznačně nejpoužívanější 

způsob vypínání spojky. Výhody této konstrukce si můžeme nejlépe demonstrovat na 

grafech 3 a 4.   

 

Graf 3 - Porovnání potřebné ovládací síly vinuté a membránové pružiny - převzato z [36] 
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 V grafu 3 vidíme, že zatímco vypínací síla vinuté pružiny lineárně roste, vypí-

nací síla membránové pružiny nejprve roste, nicméně poté mírně klesá, ustaluje se na 

víceméně stejné hodnotě a hlavně je mnohem nižší, než v případě vinuté pružiny. 

 

Graf 4 - Porovnání průběhu ovládací síly vinuté a membránové pružiny v závislosti na opotřebení obložení - 

převzato z [36] 

 V grafu 4 vidíme, že v závislosti na opotřebení dokonce přítlačná síla membrá-

nové pružiny roste a na mezi úplného opotřebení je přibližně stejná jako v době mon-

táže nové pružiny. Naproti tomu přítlačná síla vinuté pružiny klesá s opotřebením, na 

což musíme myslet při návrhu. 

 Dále lze membránové pružiny dělit dle způsobu namáhání na tažnou a tlačnou. 

V principu jde o to, zda je vypínací ložisko posouváno směrem k motoru (tlačná) nebo k 

převodovce (tlačná).  

 Při použití tažné pružiny mírně roste výška spojky, což může hrát roli například 

při příčném uložení motoru do karoserie malého osobního automobilu. Další nevýhodou 

je komplikovanější konstrukce ložiska. Na druhou stranu má o něco lepší účinnost 

oproti tlačné pružině a to v rozsahu 80÷90%. Při pohledu na obrázek 27 navíc vidíme, 

že v porovnání s tlačnou pružinou (obrázek 28) je vzdálenost L u tažné pružiny menší a 

síla na čep tak působí na kratším rameni, což vede k menší deformaci štítu spojky při 

jejím vypínání. 
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Obrázek 27 - Silové poměry na tažné membránové pružině - převzato z [36] 

  

 Tlačná pružina snižuje výšku spojky, nicméně její účinnost je o něco menší, 

pohybuje se v rozsahu 60÷80%. Vypínací ložisko tlačí na pružinu, která se sklápí přes 

opěrný kroužek integrovaný do štítu spojky. Geometrie pružiny následně zajistí odleh-

nutí přítlačného kotouče od lamely. Síla vyvíjená na přítlačný kotouč je síla od vypína-

cího ložiska zvětšená o poměr B/A. Tato varianta se v osobních automobilech vyskytuje 

nejčastěji. 

 

Obrázek 28 - Silové poměry na tlačné membránové pružině - převzato z [36] 
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3.3.3. Systém vymezení vůle mezi ložiskem a pružinou 

 

 Podmínkou správného provozu bez prokluzu lamely je, aby byla v průběhu celé 

životnosti spojkové jednotky zajištěna trvalá vůle mezi membránovou pružinou a vypí-

nacím ložiskem (více se o vypínacím ložisku dozvíme v kapitole 3.4.Vypínací ložisko). 

Problém, který musíme tím pádem řešit, nejlépe vystihuje obrázek 29. Se zvyšujícím se 

opotřebením lamely se přítlačný kotouč axiálně posouvá blíže k setrvačníku, což způ-

sobí vyklonění membránové pružiny směrem k ložisku. Pokud bychom tento fakt igno-

rovali, membránová pružina by dosedla na vypínací ložisko a začala by odlehčovat 

přítlačný kotouč, což by způsobilo prokluz lamely a její zničení. 

 

Obrázek 29 - Vymezování vůle mezi vypínacím ložiskem a membránovou pružinou - převzato z [51] 

 

 Jako nejsnazší řešení se jeví hned při návrhu ovládacího okruhu spojky zvolit 

vůli mezi membránovou pružinou a vypínacím ložiskem dostatečně velkou na to, aby i 

při mezním opotřebení lamely nedošlo ke kontaktu. Takové řešení by bylo ale při mani-

pulaci se spojkovým pedálem velice nepříjemné až nebezpečné. Proto musíme zvolit 

sofistikovanější metodu. 
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 S tou přišla firma Fichtel and Sachs. Jejich řešení tohoto problému můžeme vi-

dět na obrázku 30. Jde o jednoduchý mechanismus skládající se ze sedmi komponentů, 

který je vložen mezi membránovou pružinu a přítlačný kotouč. 

 

Obrázek 30 - Umístění mechanismu pro vymezování vůle - převzato z [51] 

   

 Nejdůležitějšími z nich jsou dva kroužky, které jsou na svých vnitřních stranách 

opatřeny klínovými plochami. Jejich pootočení vůči sobě tak způsobí změnu jejich 

šířky. Aby k pootočení mohlo dojít, je nejprve nutné zmenšit přítlačnou sílu mezi klíno-

vými plochami kroužků. Toho je dosaženo pomocí stopperu. Stopper je nehybně spojen 

se štítem spojky, jeho poloha je tak stálá a není ovlivněna opotřebením lamely. Při opo-

třebení lamely stopper přizvedne ustavovací profil, čímž dojde ke zmenšení přítlačné 

síly. Předepjatá tažná pružina díky tomu vtáhne pod ustavovací profil klín, který vyme-

zuje stálou pozici profilu. Na tento pohyb reaguje druhá tažná pružina, která je jedním 

koncem nehybně spojena s přítlačným kotoučem a druhým koncem s jedním z klíno-

vých kroužků. Předpětí v této pružině způsobí pootočení kroužku a tím upravení šířky 

obou kroužků. Jednotlivé komponenty mechanismu jsou popsány na obrázku 31. 
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Obrázek 31 - Komponenty mechanismu pro vymezování vůle 

1 - klínové kroužky 

2 - stopper 

3 - ustavovací profil 

4 - klín pro vymezení polohy ustavovacího profilu 

5 - tažná pružina pro úpravu polohy klínu 

5 - tažná pružina pro úpravu polohy klínového kroužku 

 

 Je důležité si uvědomit, že výše jsme si popsali situaci, která se bude postupně 

odehrávat v průběhu ujetí zhruba 300 000 kilometrů. Všechny popsané pohyby budou 

proto lidským okem nepozorovatelné. 

 Spojkovou jednotku s tímto mechanismem je nutno instalovat na setrvačník 

pouze za pomoci speciálních přípravků poskytovaných od výrobce spojky. Při chybné 

instalaci by došlo k aktivování vymezovacího mechanismu, což by způsobilo prokluz 

lamely a její zničení. 



DP 2015 – MV 06 ČVUT, fakulta strojní Bc. Michal Slabý 

33 

 

3.4. Vypínací ložisko 

 

 Vypínací ložisko je část spojkového ústrojí, která zajišťuje přenos signálu vysla-

ného řidičem z vypínací vidličky na membránovou pružinu. Problémem je, že vypínací 

vidlička je pevně spojena s převodovkou vozidla, zatímco membránová pružina jako 

součást štítu spojky rotuje otáčkami motoru. Z toho důvodu je použito právě axiálně-

radiální kuličkové ložisko. Zatímco jedna jeho část je nehybně opřena o vypínací me-

chanismus, jeho opačná část dosedá na membránovou pružinu. Při vyslání signálu k 

vypnutí spojky na pružinu tlačí v axiálním směru a vnitřní ložisková pánev rotuje spo-

lečně s ní. Tím je zabráněno nežádoucímu tření mezi membránovou pružinou a vypína-

cím mechanismem, při kterém by docházelo k opotřebení a ke ztrátám. 

 

Obrázek 32 - Příklad provedení klasických vypínacích ložisek - převzato z [37] 

 

 Současně nejpoužívanější způsob ovládání spojek je pomocí hydraulické kapa-

liny. Moderně se u hydraulicky ovládaných spojek snažíme do vypínacího ložiska inte-

grovat konstrukci pomocného spojkového válce. Ložisko je tak přímo napojeno na hyd-

raulické vedení reagující na pohyb spojkového pedálu. Výhodou je větší integrita celého 

mechanismu, nevýhodou je vyšší cena ložiska a riziko úniku hydraulické kapaliny do 
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prostoru spojky, kde se může dostat mezi třecí plochy a výrazně snížit součinitel tření. 

Příklad této konstrukce můžeme vidět na obrázku 33. 

 

Obrázek 33 - Hydraulické ovládání vypínacího ložiska - převzato z [36] 

 

 

3.5. Vypínací vidlička 
 

 Vypínací vidlička zajišťuje axiální posuv vypínacího ložiska. Je otočně uložená 

v bloku převodovky a po převedení signálu od řidiče z pedálu přes ovládací okruh lo-

žisko buď přitlačí (v případě tlačné membránové pružiny) nebo odtlačí (v případě tažné 

membránové pružiny) vypínací ložisko. 
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Obrázek 34 - Vypínací vidlička - převzato z [37] 

 

 V některých konstrukcích se také využívá vypínací hřídele. Natáčením kolem 

své osy díky tvarové vazbě způsobuje hřídel axiální posuv vypínacího ložiska. Příklad 

této konstrukce můžeme vidět na obrázku 35. 

 

Obrázek 35 - Vypínací hřídel - převzato z [38] 
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3.6. Ovládací okruh spojky 

 

 O přenos signálu vyslaného řidičem (pomocí spojkového pedálu) až k vypína-

címu ložisku se stará ovládací okruh spojky. Je to řetězec tvořený mechanickými, 

pneumatickými nebo hydraulickými prvky. Co se mechanického a pneumatického pře-

nosu týče, jde v automobilovém průmyslu spíše o historické varianty. Momentálně je 

nejpoužívanější variantou spojka ovládaná hydraulicky. 

 

3.6.1. Mechanický ovládací okruh spojky 

 

 Mechanický ovládací okruh se skládá z pák a lanovodu, případně táhla, které je 

vraceno do původní polohy pomocí pružin. Celkový převod je dán převodem spojko-

vého pedálu, převodem vidličky ovládající vypínací ložisko a převodem membránové 

pružiny. Táhla a lanovody jako takové samozřejmě žádný převod nemají a snažíme se je 

vést zástavbou co možná nepříměji a konstruovat je co nejkratší. Záhyby způsobují sní-

žení tuhosti táhel, což společně se třením mezi jednotlivými členy zapříčiňuje snižování 

účinnosti celkového převodu. 

 

Obrázek 36 - Mechanický ovládací okruh spojky- převzato z [39] 

 



DP 2015 – MV 06 ČVUT, fakulta strojní Bc. Michal Slabý 

37 

 

3.6.2. Hydraulický ovládací okruh spojky 

 

 Při použití hydraulického ovládacího okruhu můžeme oproti mechanickému 

využít převodu mezi hlavním a pomocným hydraulickým válcem. Tím docílíme buď 

nižší síly potřebné k sešlápnutí pedálu, nebo vyšší síly ovládací membránovou pružinu, 

případně kompromisu mezi nimi. Hlavní válec je konstruován většího průměru, než 

pomocný válec, čímž generujeme větší ovládací sílu. Poměr ploch pístů pracujících ve 

válcích pak přímo určuje hydraulický převod. K vedlejšímu válci bývá obvykle připo-

jena nádobka s hydraulickou kapalinou, ale může být připojena i k válci hlavnímu. Cel-

ková účinnost okruhu je vyšší díky minimální stlačitelnosti hydraulické kapaliny a také 

díky faktu, že snížíme počet třecích míst. Další výhodou je možnost umístit ovládání 

daleko od vypínání právě díky vlastnostem hydraulické kapaliny. Jak již bylo řečeno 

výše, hydraulický ovládací okruh je možno napojit i na vypínací ložisko spojky, což 

přispěje k integritě celé soustavy. Nevýhodou je znečištění okolního prostředí v případě 

úniku hydraulické kapaliny způsobeného porušením vedení.  

 

Obrázek 37 - Hydraulický ovládací okruh spojky- převzato z [40] 
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3.6.3. Studie automatizace ovládání spojky 

 

 Důvodem automatizace je se snaha o větší bezpečnost a komfort řidiče. Výsled-

kem automatizace je odstranění spojkového pedálu. Původní pokusy o automatizaci 

ovládání spojky spočívaly v tom, že na vrchu řadicí páky bylo integrováno tlačítko. Při 

řazení jste tlačítko zmáčkli a elektrický signál vyřadil spojku ze záběru. Po uvolnění 

tlačítka se spojka vrátila zpět do záběru. Dnes je spojka řízena elektronickými signály 

pomocí sběrnice CAN, která komunikuje s řídicí jednotkou motoru a dále se systémem 

ESP a jemu podřízenými systémy. Řídicí jednotka spojky následně vyhodnocuje signály 

rychlosti jízdy, otáček motoru, zařazeného rychlostního stupně, polohy pedálu, tlaku v 

brzdové soustavě a tak dále.  

 Styl ovládání manuální spojky je velmi individuální u každého řidiče a má zá-

sadní vliv na životnost spojky. Proto je velmi složité unifikovat jízdní režim, na který 

bude manuální spojková jednotka dimenzována. Tento problém u automatizované 

spojky odpadá a jednotku je tak možno navrhnout efektivněji a s větší pravděpodobností 

garantovat její životnost. 

 Současným příkladem použití automatizované spojky je například AKS systém 

firmy Mercedes-Benz, nebo elektronické řízení spojky EKM firmy Audi. Dále se jistým 

druhem automatizace spojky dají nazvat i aplikace, kdy jsou ovládací prvky vozidla 

upravovány pro potřeby řidičů s paralyzovanou spodní částí těla. Jednou z těchto apli-

kací je Duck Hand-operated clutch system, který opět využívá ovládacího prvku nahra-

zujícího spojkový pedál integrovaného do řadicí páky.  
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4. Obecný postup dimenzování jednokotoučové 

třecí suché spojky 
 

 V této kapitole si přiblížíme konstrukční výpočet kompletní sestavy rozjezdové 

spojky od návrhu nýtových spojů přes stanovení vnitřního a vnějšího průměru obložení 

až po návrh membránové pružiny. 

 

4.1. Metody vyjádření tepelného namáhání spojky 
 

 Tepelné namáhání spojky bychom měli určovat pomocí znalostí o vedení a pře-

stupu tepla, nicméně tento výpočet je složitý, časově náročný a navíc ne zcela přesný. Z 

těchto důvodů bylo odvozeno několik nahrazujících výpočtových metod, které úspěšně 

interpretují tepelné namáhání spojkového obložení pomocí měrné ztracené třecí práce. 

Některé z těchto metod si představíme níže. 

 

4.1.1. Metoda Fichtel and Sachs 

 

 Metoda vyvinutá renomovanou společností v oblasti vývoje a konstrukce 

rozjezdových spojek. Jako při každém jiném výpočtu se touto metodou pouze snažíme 

simulovat realitu, čímž se rozumí aplikovat několik zjednodušujících předpokladů, které 

vytváří akceptovatelnou odchylku od skutečnosti. 

 Těmito zjednodušujícími předpoklady rozumíme například očekávání rozjezdu 

bez prokluzu kol vozidla, konstantní otáčky motoru při rozjezdu, konstantní jízdní od-

pory vozidla a maximální moment motoru po celou dobu rozjezdu vozidla. Po akcepto-

vání těchto předpokladů můžeme vyjádřit dobu prokluzu spojky jako: 
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Výpočet úhlové rychlosti vstupní hřídele ω1 se liší podle typu paliva, které je motorem 

spalováno. Pro benzínové motory se hodnota jmenovitých otáček počítá jako: 

   
    

 
                                                                     

 

Pro naftové motory se hodnota jmenovitých otáček počítá jako: 

                                                                              

 

Následně moment odporů vozidla M2 vyjádříme jako: 

   
          
             

                                                         

 

Odpory valení a stoupání vyjádříme jako: 

                                                                  

                                                                  

 

Moment setrvačnosti hnané části jako: 

   
          

 

              
                                                       

 

A momentovou kapacitu spojky jako: 

                                                                         

 

Následně můžeme vyjádřit celkovou ztracenou třecí práci jako: 
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Vztažením celkové ztracené třecí práce na plochu obložení dostaneme měrnou ztrace-

nou třecí práci: 

   
  

  
                                                                              

 

 O hodnotách, kterých může nabývat dovolená hodnota měrné třecí práce wz(ap) je 

dále pojednáno v kapitole 5.2. Výpočet základních rozměrů obložení. 

 

4.1.2. Metoda ČVUT 

 

 Stejně jako výše uvedená metoda Fichtel and Sachs zavádí i tato metoda několik 

zjednodušujících předpokladů. Tato metoda má i svou zpřesněnou verzi, kterou si 

představíme později. 

 Mezi zjednodušující předpoklady patří očekávání rozjezdu bez prokluzu kol, 

konstantní moment odporů vozidla, konstantní skluzové otáčky spojky. Na rozdíl od 

metody Fichtel and Sachs zde uvažujeme i aerodynamický odpor vozidla a neuva-

žujeme úhlovou rychlost vstupní hřídele jako konstantní. 

 Pro pochopení této metody musíme nejdříve porozumět grafu 5, který vidíme 

níže. 

 

Graf 5 - Průběh úhlových rychlostí při rozjezdu dle metody ČVUT - převzato z [2] 
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 V bodě 0 se otáčky výstupní hřídele ω2(0)  rovnají nula a otáčky vstupní hřídele 

ω1(0) se rovnají volnoběžným otáčkám motoru. Spojka je plně rozpojena. Tento bod si 

můžeme představit, jako kdybychom stáli na semaforu, měli zařazený první rychlostní 

stupeň, ale ještě nezačali uvolňovat pedál spojky. 

 V bodě 1 zahajujeme rozjezd vozidla. Uvolňujeme spojkový pedál a vlivem tření 

spojkového obložení o povrch setrvačníku a přítlačného kotouče se začínají zvyšovat 

otáčky výstupní hřídele a snižovat otáčky vstupní hřídele. Úhlové rychlosti vstupní a 

výstupní hřídele se mezi body 1 a 2 dají vyjádřit jako: 

       
     

  
                                                              

       
     

  
                                                              

 

 V bodě 2 se otáčky vstupní a výstupní hřídele spojky sjednotili a prokluzová 

úhlová rychlost klesla na nulu. Spojka je plně spojena a přenáší moment motoru do pře-

vodovky.  Pokud tento fakt aplikujeme na rovince (11) a (12) a porovnáme je, můžeme 

vyjádřit dobu prokluzu spojky jako: 

    
  

 
       

  
 

     

  

                                                      

 

Moment odporů vozidla M2 vyjádříme jako: 

   
             

             
                                                          

 

Kde aerodynamický odpor Ov vyjádříme jako:  
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Moment setrvačnosti hnané části vyjádříme jako: 

   
          

 

              
                                                       

 

 Následně můžeme již počítat celkovou a měrnou ztracenou třecí práci shodně s 

metodou Fichtel and Sachs, tedy podle vztahů (9) a (10). 

 

4.1.3. Zpřesněná metoda ČVUT 

 

 Zpřesněná metoda ČVUT vylepšuje základní metodu ČVUT. Jejími 

zjednodušujícími předpoklady jsou konstantní otáčky vstupní hřídele a tím pádem kon-

stantní ω1, konstantní moment odporů vozidla a zavedení takzvaného koeficientu řidiče 

kř, který zohledňuje průběh ovládání pedálu spojky. Abychom této metodě lépe poro-

zuměli, musíme pochopit graf 6.  

 

Graf 6 - Průběh úhlových rychlostí při rozjezdu dle zpřesněné metody ČVUT - převzato z [2] 

 

 V bodě 0 zahajujeme rozjezd, tedy máme zařazený první rychlostní stupeň a 

plně sešlápnutý pedál spojky. Spojka prokluzuje, lamela spojená s výstupní hřídelí má 

nulové otáčky ω2(0) a štít spojky se společně se setrvačníkem otáčí volnoběžnými otáč-

kami motoru ω1(0). 
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 Mezi body 0 a 1 uvolňujeme pedál spojky a zvyšujeme přenášený moment, který 

však ještě nedosáhl velikosti momentu odporů vozidla M2. Vozidlo stále stojí. 

 V bodě 1 se moment spojky a moment odporů vozidla vyrovnají, nicméně vozi-

dlo stále stojí. 

 K pohybu vozidla dochází mezi body 1 a 3. Tato část je navíc rozdělena bodem 

2 a exponenciální a lineární část. V úseku mezi body 1 a 2 se vozidlo rozjíždí s narůsta-

jícím úhlovým zrychlením. Mezi body 2 a 3 se vozidlo rozjíždí s konstantním úhlovým 

zrychlením. 

Při znalosti těchto faktů a akceptování předpokladu, že: 

 

                                                                       

 

můžeme psát výsledek odvození pro celkovou ztracenou práci: 

   
 

 
                            

  

       

    
             

  
  

 

 
   

                                                                   

 

Kde I2 počítáme obdobně jako ve vzorci (16) a časy t2 a t3 počítáme dle: 

   
    

  
                                                                            

   
             

       
                                                                

 

A nakonec ω2(2) vyjádříme jako: 
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4.1.4. Metoda Borg and Beck 

 

 Borg and Beck je další renomovaná firma na trhu spojek. Také má svou vlastní 

výpočtovou metodu, která se ovšem téměř neliší od metody Fichtel and Sachs. V pod-

statě jedinou znatelnou odchylkou je stanovení jmenovitých otáček. Metoda Borg and 

Beck nerozlišuje typ spalovaného paliva a otáčky stanovuje shodně pro benzínové i 

naftové motory na 3000 ot/min. 

 

 

4.2. Měrný tlak na obložení 
 

 Aby byl zajištěn přenos momentu motoru dále do převodovky, musí být vyvi-

nuta dostatečně velká přítlačná síla mezi třecími plochami. Zároveň tuto sílu nemůžeme 

ledabyle zvolit či předimenzovat, neboť bychom mohli poškodit celistvost spojkového 

obložení. Volba dovolených hodnot měrného tlaku na obložení je velmi individuální dle 

druhu materiálu a pokud máme tu možnost, je vhodné použít metody reverse enginee-

ringu k zjištění těchto hodnot, jak jsme později provedli v kapitole 5.2 Výpočet základ-

ních rozměrů obložení. 

 

4.2.1. Momentová kapacita spojky 

 

 Výše zmíněnou přítlačnou sílu potřebnou k přenesení momentu získáme převo-

dem momentu na sílu pomocí účinného poloměru obložení a třecího součinitele materi-

álu obložení. Tato síla by kryla maximální moment motoru, nicméně by nestačila pro 

zachycení setrvačných zrychlení rotujících částí. Z toho důvodu zavádíme součinitel 

bezpečnosti β, který řeší tento problém. Přehled hodnot tohoto součinitele můžeme vi-

dět v tabulce 1. 
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Typ vozidla β 

Osobní 1,2 ÷ 1,75 

Nákladní 1,5 ÷ 2,5 

Autobusy 2,2 ÷ 2,5 

Tabulka 1 - hodnoty součinitele β - převzato z [36] 

 

4.2.2. Výpočet měrného tlaku na obložení 

 

 Výpočet zahájíme tím, že za pomoci tabulky 1 a již známého vztahu (8) vypoč-

teme momentovou kapacitu spojky Ms. Tento moment následně převedeme na přítlač-

nou sílu Fp: 

   
  

 
      

   
    

  

   
    

  

                                                       

 

 Vztah (22) platí pro povou nezaběhlou spojku, kde není rozložení tlaku 

rovnoměrné. Po zaběhnutí se kontaktní plochy vytvarují jedna podle druhé a rozložení 

tlaku se vyrovná. Poté můžeme psát vztah pro výpočet přítlačné síly Fp ve tvaru: 

   
  

    
     

 

                                                              

 

 Pokud si zkusíme do vztahů (22) a (23) dosadit, zjistíme, že vyšší hodnoty indi-

kuje vztah pro novou nezaběhanou spojku. Použijeme-li tedy vztah (22), budeme na 

straně bezpečnosti, co se výpočtu měrného tlaku týče. 

 Výpočet měrného tlaku na obložení je následně velice jednoduchý. Přítlačnou 

sílu vztáhneme na plochu mezikruží obložení: 
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 O hodnotách, kterých může nabývat dovolený měrný tlak na obložení p(ap) je 

dále pojednáno v kapitole 5.2. Výpočet základních rozměrů obložení. 

 

 

4.3. Obecný postup konstrukce lamely 
 

 Lamela spojky je složena z mnoha dílů. Aby byla schopna přenášet moment z 

obložení přes svůj náboj na výstupní hřídel, musí být tyto díly spojeny nýtovými spoji a 

náboj lamely musí být opatřen drážkováním. Na návrh zmíněných spojů se podíváme v 

této kapitole.  

 

4.3.1. Návrh nýtových spojů 

 

 Veškeré spoje jednotlivých dílů lamely jsou realizovány pomocí nýtů. 

Předpokladem je, že po nýtování je díra pro nýt zcela vyplněna materiálem nýtu. Výpo-

čet je tudíž jednoduchý a spočívá v tom, že moment spojky je převeden na silovou dvo-

jici. Tato síla je následně redukována počtem nýtů a vyjádří se jako: 

    
  

     
                                                                          

 

Následně nýt kontrolujeme na otlačení: 

   
   

       
                                                                    

 

A na střih: 
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Dovolené materiálové hodnoty následně stanovíme jako: 

 

                
      

 
                                                    

 

               
      

 
                                                    

 

4.3.2. Návrh drážkování 

 

 Drážkování zajišťuje přenos krouticího momentu z lamely na vstupní hřídel 

převodovky. Zároveň je nutné zajistit, aby byla lamela po drážkování axiálně volně po-

suvná. Dimenzování opět probíhá tak, že hledáme normalizované jemné drážkování, 

které je schopné přenést moment spojky Ms při otlačení menším než dovoleném. Výpo-

čet zahájíme tím, že určíme minimální nosný průměr hřídele dhn: 

     
     

    
 

 

                                                                       

 

 Dle tohoto průměru nalezneme v normě ČSN 01 4933 nejbližší vyšší normalizo-

vaný průměr. Výňatek z této normy můžeme vidět v příloze 1. Podle něho odečteme 

hlavové průměry hřídele a náboje a s jejich pomocí stanovíme střední průměr drážko-

vání Ds: 

   
       

 
                                                                    

 

Následně vyjádříme sílu zatěžující drážkování jako: 
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A s pomocí nově získané hodnoty síly vyjádříme délku drážkování: 

    
    

            
                                                             

 

Dovolené otlačení pD následně stanovíme analogicky ke vztahu (28). 

 

4.3.3. Návrh torzního odpružení lamely 

 

 Základní představou je, že se snažíme pomocí zvoleného počtu pružin utlumit 

momentovou kapacitu spojky Ms, aniž by došlo k dosednutí závitů pružin na sebe a tím 

k vyslání rázu do převodovky. Při návrhu torzního odpružení počítáme průměr drátu 

pružiny a na něm závislý počet činných závitů pružiny. Nezbytností výpočtu je odhad-

nout čtyři veličiny. Počet pružin np, průměr vinutí pružiny Dpr, roztečný průměr pro 

umístění pružin Dp a maximální stlačení pružiny s8. Tyto parametry jsme schopni ori-

entačně odhadnout, neboť již máme přibližnou rozměrovou představu o lamele. I tak ale 

velice pravděpodobně budeme nuceni veličiny několikrát upravovat, a proto je vhodné 

sestavit si algoritmus například v programu MS Excel, jaký můžeme vidět na obrázku 

48 v kapitole 5.3. Realizace konstrukce lamely. 

 Nejdříve je nutné vyjádřit sílu, která bude působit na každou z pružin při zatížení 

momentem Ms. Tuto sílu vyjádříme pomocí vztahu (34): 

    
         

     
                                                                 

 

Průměr drátu pružiny spočteme pomocí vzorce (35) jako: 
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Následně vyjádříme počet činných závitů vztahem (36) jako: 

   
       

 

         
                                                                

 

 Poté výsledek vztahu (36) zaokrouhlíme a nebližší vyšší celé číslo a přičteme na 

každou stranu pružiny jeden závěrný závit: 

                                                                        

 

4.4. Obecný postup návrhu vypínacího ložiska 
 

 Vypínací ložisko spojky bývá konstruováno jako kuličkové s kosoúhlým sty-

kem. Je většinou uzavřené s vlastní tukovou náplní, ale moderně se konstruuje i jako 

hydraulické, jak již bylo zmíněno v kapitole 3.4 Vypínací ložisko. Tyto ložiska jsou vy-

ráběna obvykle přímo výrobci spojek, jsou uzpůsobena pro kontakt s membránovou 

pružinou, tím pádem nejsou typické a jejich technické parametry nejsou běžně do-

stupné. Dimenzují se na vypínací sílu spojky, nicméně je nutno brát v potaz i náraz lo-

žiska do membránové pružiny, který je způsoben nutnou provozní vůli mezi ložiskem a 

pružinou.  

 Pokud nemáme možnost vyčíst či od výrobce poptat hodnoty statické a dyna-

mické životnosti ložiska, lze je zjistit pomocí výpočtu. 

 

4.4.1. Statická radiální únosnost ložiska s kosoúhlým stykem 

 

 Základní statickou radiální únosnost nenormalizovaného ložiska s kosoúhlým 

stykem nám umožňuje vyjádřit norma ISO 76 [15], jejíž výňatek můžeme vidět v pří-

loze 2. 
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Hodnotu faktoru fo vyjádříme pomocí vztahu (39) a následně ji porovnáme s tabulkou 1 

v příloze 2. 

   
       

  
                                                                         

  

4.4.2. Dynamická radiální únosnost ložiska s kosoúhlým stykem 

 

Základní dynamickou radiální únosnost ložiska s kosoúhlým stykem nám umož-

ňuje vyjádřit norma ISO 281 [16]. Výňatek z této normy můžeme vidět v příloze 3. Pro 

výpočet používá 2 vztahy. Vzorec (40) je navrhnut pro roztečné kružnice Dw ≤ 25,4 mm. 

 

                             
                                                  

 

 Pro průměry roztečné kružnice Dw ≥ 25,4 mm je dle normy ISO 281 pro výpočet 

dynamické radiální únosnosti ložiska s kosoúhlým stykem definován vztah (41): 

                                   
                                                  

 

Stanovení faktoru fc se provádí pro oba vztahy podle rovnice (42). Následně 

tento faktor porovnáváme s tabulkou 2 v příloze 3. 

   
       

  
                                                                         

 

4.4.3. Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska 

 

 Abychom mohli vyčíslit životnost ložiska, musíme nejdříve stanovit ekviva-

lentní dynamické zatížení. Jde o konstantní hodnotu, která se snaží přiblížit realitě apro-
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ximováním všech zátěžných stavů ložiska, které mohou nastat. Toto zatížení se počítá 

dle vztahu (43). 

                                                                         

 

 Hodnoty koeficientů X a Y závisí na poměru axiální a radiální síly a jejich volba 

ošetřuje tabulka 3 v příloze 3. Z principu funkce rozjezdové spojky je jasné, že na lo-

žisko bude působit téměř nulové radiální zatížení. Firma Fichel and Sachs navíc uvádí, 

že až do hodnoty 100N považuje radiální složku zatížení za nulovou. V takovém pří-

padě jsou dle normy ISO 281 voleny koeficienty X=0 a Y=1 a vztah (43) se zmenší na 

jednoduchou rovnici Pa=Fa. 

 Nyní si musíme uvědomit, že zatím známe pouze axiální sílu, kterou působíme 

na obložení ložiska. Tuto sílu je nutné přepočítat do místa, kde působí ložisko. Pro tento 

přepočet použijeme obrázek 38. 

 

Obrázek 38 - Výpočet axiální síly působící na ložisko - převzato z [1] 

 

 Membránová pružina vytváří převod mezi přítlačnou silou působící na obložení 

a mezi přítlačnou silou generovanou ložiskem. Membránová pružina má také svou uni-

kátní charakteristiku, kterou je velice složité vyjádřit, a tak lze v tomto případě použít 

jednoduchý přepočet páky, jak můžeme vidět ve vzorci (44). 
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4.4.4. Ekvivalentní statické zatížení ložiska 

 

 Obdobně můžeme stanovit i ekvivalentní statické zatížení ložiska. Určení radi-

ální a axiální síly probíhá obdobně, jako v předchozí kapitole.  

 

                                                                            

 

 Určení koeficientů X0 a Y0 probíhá opět pomocí poměru axiální a radiální síly s 

tím rozdílem, že se tentokrát řídíme normou ISO 76, čili tabulkou 3 v příloze 2. Koefi-

cienty mají pro jednotlivé poměry jiné hodnoty oproti dynamickému zatížení, nicméně 

při absenci radiální síly jsou opět koeficienty X0=0 a Y0=1. Tím pádem vztah opět im-

ploduje na P0a=Fa. 

 

4.4.5. Stanovení minimálního zatížení ložiska 

 

 Pro životnost ložisek s bodovým stykem je klíčové, aby na ně neustále působila 

alespoň minimální síla. V odlehčeném stavu by měly na ložisko nepříznivý vliv setr-

vačné účinky klece a kuliček, obzvláště při vyšších otáčkách. Dalším problémem by při 

nedodržení minimálního zatížení bylo, že elementy by se neodvalovali, ale smýkali po 

tukové vrstvě. Minimální zatížení ložiska tedy můžeme vyjádřit vztahem: 

 

         
   

     
  

     

       
 
 

                                                  

 

Kde střední průměr ložiska dm spočteme jako: 
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A otáčky ložiska nL uvažujeme jako: 

   
           

 
                                                            

 

4.4.6. Stanovení základní trvanlivosti ložiska  

 

 Za základní trvanlivost v našem výpočtu považujeme počet milionů otáček, které 

ložisko vydrží, než se začnou objevovat první poruchy na valivých elementech či na 

plochách, po kterých se elementy odvalují. 

     
  

  
 
 

                                                                   

  

 Index 10 znamená, že při obdobné životnosti se u 10% zkoušených ložisek stej-

ného typu začaly objevovat první poruchy. 

 

4.4.7. Kontrola statické bezpečnosti ložiska 

 

 Pokud volíme ložisko na základě rovnice (49) a navíc je dynamicky zatěžováno, 

doporučuje se zkontrolovat také statickou bezpečnost ložiska, jejíž hodnota by vždy 

měla být větší, než 1,5. 

   
   

   
                                                                         

 

4.4.8. Vyjádření životnosti ložiska v ujetých kilometrech 

 

 Nyní jsme ve stádiu, kdy máme navrhnuté ložisko, které jsme zkontrolovali a 

spočetli jeho základní životnost. Základní životnost máme ovšem vyjádřenou v milio-
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nech otáček, což je poměrně složité na představu, obzvlášť pokud si uvědomíme, že 

ložisko se otáčí pouze v okamžicích, kdy řidič působí na pedál spojky. 

 Pro interpretaci životnosti jsem se rozhodl použít New Europe Driving Cycle 

(NEDC), který současně používá emisní norma EURO 6. I při praktickém měření emisí 

je přeci třeba v automobilu používat spojku, proto by měla být tato norma aplikovatelná 

i při vyjádření životnosti ložiska. Jeden celkový NEDC cyklus dle této normy můžeme 

vidět na obrázku 39. 

 

Obrázek 39 - Celkový NEDC cyklus normy EURO 6 - převzato z [6] 

 

 Z obrázku je patrné, že je cyklus tvořen ze dvou základních částí. V první části 

jsou za sebe poskládány 4 městské cykly (UDC - Urban Drive Cycle), v druhé části 

následuje jeden mimoměstský cyklus (EUDC - Extra Urban Drive Cycle) a poté se celý 

cyklus opakuje. Nyní si detailně popíšeme městský a mimoměstský cyklus. 
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 Na obrázku 40 můžeme vidět detailně popsaný městský cyklus. Celková doba 

ujetí tohoto cyklu je 195 sekund, za kterých urazme 1,013 kilometru. Během té doby se 

3x rozjedeme a 3x zastavíme. Při prvním rozjetí dosáhneme na první rychlostní stupeň 

15 km/h. Při druhém řadíme na druhý rychlostní stupeň a dosáhneme 32 km/h. Při tře-

tím rozjetí řadíme 2x a na třetí rychlostní stupeň jedeme 50km/h, poté jednou podřazu-

jeme a zastavujeme. 

 

Obrázek 40 - Městský cyklus (UDC) normy EURO 6 - převzato z [6] 

 

 Na obrázku 41 můžeme vidět znázornění mimoměstského cyklu. Tento cyklus 

trvá 400 sekund, během kterých urazíme 6,955 kilometru. Nejdříve 3x řadíme a na 

čtvrtý rychlostní stupeň jedeme 70 km/h, poté podřazujeme a zpomalujeme na 50 km/h, 

abychom následně 2x řadili a postupně zrychlili na 120 km/h. Nakonec výběhem zasta-

vujeme. 
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Obrázek 41 - Mimoměstský cyklus (EUDC) normy EURO 6 - převzato z [6] 

 

 Při každém rozjezdu, přeřazení a dojezdu byla spojka pedálem vypnuta, což zna-

mená, že po dobu vypnutí spojky ložisko pracovalo. Nyní známe délku každého cyklu a 

musíme zjistit, kolik otáček ložisko během každého cyklu udělalo. Prvním krokem je 

stanovit dobu sešlápnutí spojky při rozjezdu, přeřazení a dojezdu. Orientační přehled 

těchto hodnot můžeme vidět v tabulce 2. 

Doba trvání úkonu t [s] 

Čas rozjezdu 2,4 

Čas přeřazení 2 

Čas dojezdu 1 

 

Tabulka 2 - přehled časových hodnot jízdních úkonů vyžadujících použití spojky 
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 Čas rozjezdu udává výpočet měrné třecí práce dle metody Fichtel and Sachs 

vztahem (1) a liší se pro každý typ vozidla. Čas přeřazení je dán normou a čas dojezdu 

jsem stanovil experimentálně. 

 Následně je nutno z převodových poměrů daného vozidla a rychlostí znázorně-

ných v obrázcích 40 a 41  vypočítat otáčky motoru pro každé přeřazení, rozjetí a zasta-

vení. Jako příklad jednoho z těchto výpočtů otáček poslouží vztah (51), který popisuje 

získávání otáček při přeřazení z prvního rychlostního stupně na druhý. 

    
 

               
                                                            

 

 Výsledkem vztahu (51) je počet otáček ložiska za sekundu, které pak můžeme 

přímo násobit časem přeřazení a dostáváme počet otáček při jednom konkrétním přeřa-

zení. Tento výpočet musíme opakovat pro každé přeřazení, rozjezd a dojezd. Pro roz-

jezd a dojezd je nutné nejdříve například experimentálně stanovit otáčky. Poté můžeme 

psát na základě obrázku 40 vztah (52) pro městský cyklus a na základě obrázku 41 

vztah (53) pro mimoměstský cyklus. 

                                                                  

                                                  

                                                                                                                       

 

Následně můžeme spočítat počet otáček ložiska za jeden celkový cyklus. 

                                                                                

 

 Poté vydělíme základní trvanlivost ložiska celkovými otáčkami jednoho cyklu, 

čímž získáme počet opakování cyklů do porušení ložiska. 

      
       

     
                                                                   



DP 2015 – MV 06 ČVUT, fakulta strojní Bc. Michal Slabý 

59 

 

 Nakonec vynásobíme délku jednotlivých úseků počtem opakování cyklů a dosta-

neme trvanlivost v ujetých kilometrech. 

                                                                            

 

 Vypínací ložisko u moderních spojek již není možné objednat jako samostatní 

servisní díl. Je nutno objednat celou spojku. Proto by mělo být ložisko dimenzováno 

minimálně na stejnou životnost, jako obložení spojky, jehož opotřebení a s tím spojené 

klouzání spojky obvykle bývá impulsem k výměně. Obložení je obvykle dimenzováno 

tak, aby při standardním zacházení vydrželo minimálně 200 000 kilometrů. Tomu by 

tedy měla odpovídat i životnost ložiska. 

 

 

4.5. Obecný postup návrhu vypínacího mechanismu 
 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.6 Ovládací okruh spojky, v dnešní době je 

jednoznačně nejpoužívanějším provedením hydraulicky ovládaná spojka, proto se bu-

deme v této kapitole věnovat návrhu právě této varianty. 

 Podstatou návrhu je, že pedálem spojky musíme vygenerovat mnohem větší sílu, 

než by bylo pro řidiče komfortní a bezpečné. Řešením je mechanický a hydraulický 

převod. Dle [42] je dána normou maximální síla, pod kterou se musí pedál propadnout 

jako Fped ≤ 150 N. Potřebná přítlačná síla Fp k přenesení momentové kapacity spojky Ms 

však může být i více než 8 000 N. My musíme vedení nadimenzovat tak, abychom tuto 

sílu přetlačili právě silou ne větší, než 150 N. Celkový převod icelk tak může nabývat 

hodnot i přes 50. jak takový převod realizovat si ukážeme na obrázku 42. 
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Obrázek 42 - Schéma hydraulického okruhu spojky - převzato z [36] 

 

Mechanický převod spojkového pedálu můžeme vyjádřit jako: 

     
     

  
                                                                      

 Následuje hydraulický převod, který je realizován pomocí hlavního a pomoc-

ného spojkového válce. Převod je definován poměrem mocnin průměru válců, což 

stejně efektivně nahrazuje i poměr ploch pístů uvnitř válců. 

     
   

 

   
 

 
   

   
                                                                  

 

Dále okruh pokračuje vypínací vidličkou, jejíž mechanický převod vyjádříme jako: 

     
     

  
                                                                      

  

 Poslední převod zajišťuje membránová pružina. Její převod je velmi charakteris-

tický a obvykle se uvažuje jako další mechanická páka, tedy výpočet dle vztahu (60). 

Nicméně jsem našel, že zdroj [43] uvádí na základě svého experimentu na skutečné 

membránové pružině pro výpočet převodu vztah (61). Tento vztah zohledňuje kromě 



DP 2015 – MV 06 ČVUT, fakulta strojní Bc. Michal Slabý 

61 

 

vnějšího a vnitřního průměru pružiny také klopný průměr a dosedací průměr vypínacího 

ložiska. Proto jsem dále používal vztah (61).  

    
  

  
                                                                              

 

    
             

               
                                                              

 

Celkový převod je tedy dán vztahem: 

                         
  

    
                                                        

 

 Musíme ovšem vzít v potaz ztráty okruhu, jak mechanické, tak hydraulické. 

Hydraulické ztráty se pohybují kolem 15% a jsou způsobeny roztažností vedení a vis-

kózním třením. Mechanické ztráty se pohybují kolem 5%. Z této úvahy plyne vztah pro 

celkovou účinnost okruhu: 

                                                                            

 

Následně pak můžeme počítat skutečný převod potřebný k ovládání okruhu jako: 

      
     
     

 
  

          
                                                        

 

 

4.6. Obecný postup návrhu membránové pružiny 
 

 Návrh membránové pružiny není v pracích tohoto typu obvyklý. Typicky se buď 

zkrátka přeskočí, nebo se zvolí pružina z katalogu (například dle přílohy 4) a silové po-

měry na pružině se počítají zjednodušeně podle vztahu (60). Vykreslení charakteristiky 

pružiny jako takové je zatím spíše neznámá pro běžné účely našeho studia. Po konzul-
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taci s pracovníkem firmy Fichtel and Sachs jsem se dozvěděl, že například u nich pru-

žinu generuje program pro tento účel určený. Zadají požadovanou přítlačnou sílu, ovlá-

dací sílu, maximální vnější rozměr a program za ně vybere nejvhodnější z jejich sou-

časného sortimentu membránových pružin. Nicméně dokonce ani oni během tohoto 

procesu charakteristiku pružiny nevidí a nemají možnost ji zjistit a vykreslit. 

 Mně se povedlo dle zdroje [43] nastudovat postup, jakým je možné charakteris-

tiku vykreslit. Po prostudování této kapitoly tedy čtenářův postup může být například 

takový, že namísto slepého odhadování rozměrů, tloušťky a výšky pružiny může 

nejdříve vybrat pružinu z katalogu v příloze 4 a pomocí vztahů zmíněných v této kapi-

tole může vykreslit silovou charakteristiku pružiny v závislosti na jejím stlačení. Pro-

měnnými a snadno změnitelnými parametry pružiny jsou dle informací firmy Hausser-

mann (příloha 4) výška pružiny a tloušťka plechu. Pokud vytvoříme výpočetní algorit-

mus například v MS Excel, můžeme tyto hodnoty snadno měnit a naladit pružinu tak, 

jak bychom potřebovali. Pokud charakteristiku navíc proložíme čarou, která bude sym-

bolizovat minimální potřebnou přítlačnou sílu Fp pro přenesení momentové charakteris-

tiky Ms, dostaneme v průsečíku křivek přesně vzdálenost, o kterou musíme pružinu pře-

depnout, aby byla zajištěna síla Fp. Samozřejmě musíme k této vzdálenosti ještě přičíst 

hodnotu, o kterou se sníží výška obložení vlivem opotřebení. Toto nejlépe demonstruje 

graf 3 v kapitole 5.6. Návrh membránové pružiny. 

Charakteristiku membránové pružiny tedy můžeme vykreslit pomocí vztahu: 

        
   
 

      
    

 
   

   
   

   

   
 

   

   
   

   

   
 

   

     
                   

 

Kde koeficienty k1 a αmp vyjádříme jako: 
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A následně koeficient δ jako: 

  
      

      
                                                                        

 

 

4.7. Obecný postup návrhu štítu spojky 

 

Doposud jsme si vystačili s navrhováním pomocí vzorců. Vzorec pro návrh tak tva-

rové komplikované součásti, jako je štít spojky, samozřejmě neexistuje. Nezbude nám 

proto nic jiného, než návrh zahájit na základě zkušeností nabytých v rešerši a poté pro-

vést MKP analýzu štítu, která odhalí, zda jsme volili tloušťku plechu a jednotlivá zaob-

lení vhodně nebo ne. 

Co ale s jistotou díky vzorcům navrhnout můžeme je připojení štítu k setrvačníku 

pomocí šroubů. Připojení je obvykle realizováno pomocí několika šroubů, které jsou 

doplněny o kolíky, které pomáhají při ustavení štítu do správné polohy. Připojovací 

rozměry a počty šroubů jsou doporučovány normou SAE [50]. Jak jsem ale během 

zpracovávání rešerše zjistil, ne všichni výrobci se tímto doporučením řídí.  

Při navrhování šroubového připojení štítu spojky k setrvačníku je třeba si uvědomit, 

že půjde o silový spoj. Čili musíme zajistit, aby byl utahovací moment šroubu dosta-

tečně velký na to, aby při plném zatížení nedošlo k pootočení štítu a tím k namáhání 

šroubu na střih. Jediné přípustné zatížení šroubu je zatížení dříku tahovou silou. Ná-

sledně musíme zkontrolovat, zda taková tahová síla nemůže způsobit přetržení či trva-

lou deformaci šroubů. Parametry, kterými můžeme výpočet snadno ovlivňovat, jsou 

velikost šroubů, počet šroubů a jejich pevnostní třída. 

Nejdříve si vyjádříme tečnou sílu, která bude působit na každý šroub při zatížení 

momentem spojky Ms. 
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Poté vyjádříme pomocí vztahu (70) sílu normálovou k Ft, která bude představovat 

osovou sílu v dříku šroubu potřebnou k zajištění správné funkce silového šroubového 

spoje. 

                                                                                     

  

Následně pomocí vztahu (71) určíme, jak velký utahovací moment musíme přede-

psat, abychom docílili předpětí dříku šroubu silou Fo. 

          
  

 
         

  

 
                                                 

 

Kde úhel stoupání γ spočteme jako: 

    
   

    
                                                                         

 

A třecí úhel φ spočteme jako: 

    
 

     
                                                                        

 

Poté musíme pomocí vztahu (74) zkontrolovat, zda takové tahové napětí v dříku 

šroubu nemůže způsobit jeho trvalou deformaci, nebo dokonce přetržení šroubu. 

   
    

    
                                                                          

 

 Po dokončení návrhu šroubového připojení můžeme přejít k návrhu závěsných 

pružin. Pomocí těchto pružin je do štítu uložen přítlačný kotouč. Používají se obvykle 

tři a jejich spojení se štítem spojky je realizováno obvykle pomocí nýtů. Pružinu kont-

rolujeme v nejužším místě jejího profilu na prostý tah pomocí vztahu (75). 
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 Sílu působící na jednu závěsnou pružinu Fzp vyjádříme analogicky ke vztahu 

(25). Kontrolu nýtů provedeme obdobně, jako v kapitole 4.3.1. Návrh nýtových spojů, 

tedy dle vztahů (25) až (29). 

 Následně můžeme zahájit MKP analýzu, při které se snažíme stanovit zatěžovací 

stavy, které mohou při reálném provozu nastat a následně tuto realitu výpočtem simulo-

vat. Výsledkem výpočtu je napěťové spektrum vykreslené na 3D modelu štítu. Následně 

porovnáváme maximum tohoto spektra s mezí únavy materiálu, z kterého hodláme štít 

vyrábět. Mez únavy materiálu v tahu/tlaku je dle [52] možno zjednodušeně vyjádřit 

vztahem (76). Mez únavy v ohybu je dle [52] možno zjednodušeně vyjádřit vztahem 

(77). 

                                                                            

 

                                                                            

 

 Při vyhodnocování výsledků MKP analýzy si musíme uvědomit, že jde pořád jen 

o simulování reality výpočtovým programem. Proto je vhodné výsledek výpočtu lo-

gicky ověřit jednoduchým analogickým výpočtem a ne jen slepě důvěřovat výsledkům 

analýzy. 
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5. Návrh spojkové skupiny pro vybraného 

představitele 
 

 V kapitole 3.Podrobná analýza jednokotoučové třecí suché spojky jsme zjistili, 

jak vlastně spojka funguje a z jakých komponentů se skládá. V kapitole 4.Obecný po-

stup dimenzování jednokotoučové třecí suché spojky jsme se naučili tyto komponenty 

dimenzovat. Nyní nám tedy nic nebrání v tom realizovat návrh kompletní spojky pro 

konkrétní automobil. 

 

5.1. Volba zástupce z kategorie osobních vozů 
 

 Abych mohl návrh realizovat, musel jsem nejdříve vybrat jednoho zástupce z 

kategorie osobních vozidel. V České republice je obecně nejrozšířenějším vozidlem 

Škoda Octavia. Z toho vyplývá skutečnost, že informace o tomto vozidle jsou poměrně 

snadno dohledatelné a pokud ne, není velký problém například v autodílnách nové díly 

poptat a prohlédnout jejich konstrukci, případně je i proměřit. Mým původním záměrem 

bylo vyzkoušet si výpočet spojky pro nějaký exotičtější motor s velkým obsahem, 

nicméně z důvodů zmíněných výše jsem se rozhodl právě pro Octavii. Níže uvádím 

technické parametry vozu, které budou potřebné k výpočtu. 

 

Obrázek 43 - Škoda Octavia 1.9 TDi - převzato z [44] 
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 Model:     Škoda Octavia 1.9 TDi (105 HP) 

 Maximální hmotnost:   1933 kg 

 Šířka:      1,769 m 

 Výška:     1,462 m 

 Součinitel odporu vzduchu:   1,29 

 Rozměr pneumatiky:    195/65 R15 

 Maximální výkon:    81 kW při 4150 ot/min 

 Maximální točivý moment:   235 Nm při 1900 ot/min 

 Maximální otáčky motoru:   6000 ot/min 

 Volnoběžné otáčky motoru:   900 ot/min 

 Stálý převodový poměr:   3,39 

 Převodový poměr 1. stupně:   3,78 

 Převodový poměr 2. stupně:   2,06 

 Převodový poměr 3. stupně:   1,35 

 Převodový poměr 4. stupně:   0,97 

 Převodový poměr 5. stupně:   0,77 

 

5.2. Výpočet základních rozměrů obložení 
 

 Prvním výpočtem, který jsem musel při návrhu rozjezdové spojky provést, byl 

návrh vnitřního a vnějšího obložení, které jsem následně zkontroloval na dotykový tlak. 

Tímto výpočtem jsem dostal základní představu o tom, jaký průměr přibližně finální 

sestava spojky bude mít. Je nutné si uvědomit, že konvenční průměry lamel se pohybují 

v rozmezí od 160 mm do 250 mm. Pokud se při návrhu nevejdeme do horního limitu, je 

vhodné zvážit přidání jedné třecí plochy navíc, čili dvojkotoučové spojky. 
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 Já jsem zvolil výpočet metodou Fichtel and Sachs. V kapitole 4.1.1 Metoda 

Fichtel and Sachs jsem sice zpracoval postup výpočtu, nicméně veličinu wz(ap)  jsem 

nijak nevysvětlil. Tato veličina má reprezentovat dovolenou měrnou třecí práci spojky. 

Její hodnoty se ovšem různí a proto jsem se rozhodl je určit metodou reverse enginee-

ringu. Vzal jsem 4 zástupce z kategorie osobních automobilů a zajistil jsem si rozměry 

lamel použitých v těchto vozech. 3 vozidla byly značky Škoda, neboť jsem měl díky 

firmě AutoSejk přístup k lamelám pro vozy Škoda Octavia, Škoda Fabia a Škoda Su-

perb. Posledním 4. zástupcem byl Ford Escort, neboť můj vedoucí učitel mi poskytl 

návrhové výkresy lamely používané v tomto automobilu. Následně jsem v programu 

MS Excel zpracoval algoritmus, který provedl výpočet metodou Fichtel and Sachs pro 

výše zmíněné vozy. Výsledkem byly hodnoty měrné třecí práce, která se ztrácí při roz-

jezdu plně naložených vozidel do stoupání, což je nehorší případ. Výňatek z tohoto al-

goritmu můžeme vidět na obrázku 44. 

 

Obrázek 44 – Výstřižek z algoritmu - Výpočet dovolené měrné třecí práce metodou Fichtel and Sachs 

  

 Aproximováním výsledných hodnot jsem dostal hodnotu wz(ap)=7,214 J/mm
2
, 

kterou považuji za dovolenou hodnotu měrné třecí práce. Následně výpočet postupoval 

tak, že jsem pomocí vzorců (1) až (9) určil celkovou třecí práci Wz=151 495 J. Následně 

jsem vzorcem (78) určil, jak velká plocha obložení bude třeba pro přenesení momentové 

kapacity spojky při zachování dovolené měrné třecí práce. 
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 Poté jsem si dle rešerše a zkušeností nabytých při měření obdobných lamel zvo-

lil vnější průměr d1=230mm a ze vzorce pro výpočet obsahu mezikruží jsem vyjádřil 

vnitřní průměr d2 jako: 

      
  

   

 
       

        

 
                                         

 

Na základě výsledku vztahu (79) jsem vnitřní průměr lamely zvolil d2=155mm. 

 Nyní bylo nutné navrhnuté obložení zkontrolovat na měrný tlak dle vztahu (24). 

Ve vztahu opět vystupuje dovolená hodnota p(ap), která není v kapitole konkrétně číselně 

uvedena. Opět se její hodnoty v různých zdrojích lišily, tudíž jsem opět použil metodu 

reverse engineeringu pro 4 vozidla zmíněná výše. Výňatek z algoritmu můžeme vidět na 

obrázku 45. 

 

Obrázek 45 – Výstřižek z algoritmu - Výpočet dovoleného měrného tlaku 

 

 Aproximováním výsledných hodnot jsem dostal hodnotu p(ap)=0,322 MPa, kte-

rou považuji za dovolenou hodnotu měrného tlaku. Pomocí vztahu (22) jsem určil po-

třebnou přítlačnou sílu pro přenesení momentové kapacity spojky jako Fp=7 275 N. 

  
  

 
 
   

    
  

 
     

 
 
           

                                         

 

 Vztahem (80) jsem určil skutečnou hodnotu měrného tlaku, která je menší než 

mnou stanovená dovolená hodnota p(ap)=0,322 MPa, proto považuji navrženou plochu 

mezikruží za dostatečně velkou. 
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 Závěrem této kapitoly tedy je, že jsem pomocí dovolené měrné třecí práce navrhl 

vnitřní průměr lamely d1=230mm a vnější průměr lamely d2=155mm. Takto navržené 

průměry následně úspěšně prošli kontrolou na měrné otlačení. 

 

5.3. Realizace konstrukce lamely 
 

V této kapitole aplikuji poznatky z kapitoly 4.3 Obecný postup konstrukce lamely. 

Dle vztahů (25) až (29) jsem dimenzoval nýtové spoje. Jako materiál nýtů jsem zvolil 

ocel 11 500 [9]. Výpočet jsem realizoval algoritmem, který můžeme vidět na obrázku 

46.

 

Obrázek 46 - Výstřižek z algoritmu - Dimenzování nýtových spojů 

 

Následně jsem provedl dle vztahů (30) až (33) návrh a kontrolu drážkování náboje 

lamely, kterou můžeme vidět na obrázku 47. Jako materiál náboje jsem zvolil ocel 

12060 [10]. 

 

 

Obrázek 47 - Výstřižek z algoritmu - Dimenzování drážkování náboje lamely 
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Poté jsem pomocí vztahů (34) až (37) provedl návrh torzního odpružení lamely. Vý-

střižek z algoritmu můžeme vidět na obrázku 48. Jako materiál torzních pružin jsem 

zvolil ocel 14 260 [12]. 

 

Obrázek 48 - Výstřižek z algoritmu - Návrh torzního odpružení lamely 

 

 Pomocí výpočtů v této kapitole jsem navrhl několik jednoduchých normalizova-

ných součástí, jejichž výčet je vidět na obrázku 49. 

 

Obrázek 49 - Návrh normalizovaných součástí v konstrukci lamely 
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5.4. Realizace návrhu vypínacího ložiska 
 

Díky znalostem nabytým v kapitole 3.4. Vypínací ložisko jsem byl schopen odhad-

nout základní parametry ložiska. Obyčejně jsou ložiska katalogizována, nicméně 

v případě vypínacího ložiska toto neplatí, tudíž jsem jeho základní parametry navrhl na 

základě znalostí nabytých při sestavování rešerše a orientačním porovnáním rozměrů 

dle katalogu firmy SKF. Následně můžeme pomocí vztahů (38), (39), (40) a (42) vyjád-

řit základní statickou a dynamickou únosnost ložiska. Tento výpočet opět realizuji algo-

ritmem, jež můžeme vidět na obrázku 50. 

 

Obrázek 50 - Výstřižek z algoritmu - Vstupní hodnoty pro dimenzování vypínacího ložiska 

 

V tomto okamžiku jsem zkontroloval, za hodnoty statické a dynamické únosnosti 

přibližně odpovídají hodnotám, které jsou udávány u katalogových kuličkových ložisek 

s podobnými rozměry.  Tato kontrola mi dala přibližnou představu o tom, jestli je výpo-

čet správný nebo ne. Výsledek porovnání můžeme vidět v tabulce 3. 

 Prototypové vypínací ložisko Ložisko 6009 ČSN 02 4630 

Vnitřní průměr ložiska [mm] 43 45 

Vnější průměr ložiska [mm] 72 75 

Dynamická únosnost [N] 12 853 12 200 

Statická únosnost [N] 16 076 16 000 

 

Tabulka 3 - Porovnání statické a dynamické únosnosti prototypového a katalogového ložiska 
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Při takové kontrole je důležité brát v potaz rok vydání norem ISO 76 (příloha 2) a 

ISO 281 (příloha 3) vzhledem k roku vydání katalogu ložisek. V průběhu let se totiž u 

ložisek se stejnými parametry postupně zvyšovala hodnota statické a dynamické únos-

nosti. To je způsobeno vývojem v oblasti materiálů ložisek. Ideálně bychom se proto 

měli snažit porovnávat ložiska z katalogu stejného roku vydání, jako norma. 

Následně jsem mohl pomocí vztahů (43) až (45) vyjádřit ekvivalentní statické a dy-

namické zatížení ložiska. Výstřižek z algoritmu je vidět na obrázku 51. 

 

Obrázek 51 - Výstřižek z algoritmu - Ekvivalentní statické a dynamické zatížení 

 

Poté jsem vypočetl potřebnou minimální sílu na ložisko pomocí vztahů (46) až (48). 

 

Obrázek 52 - Výstřižek z algoritmu - Minimální síla na ložisko 

 

Následně jsem mohl pomocí vzorce (49) vyjádřit základní trvanlivost námi navrže-

ného ložiska. 

 

Obrázek 53 - Výstřižek z algoritmu - Základní trvanlivost ložiska 
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Poté jsem zkontroloval, zda je dle vztahu (50) statická bezpečnost ložiska větší, než 

její minimální dovolená hodnota. 

 

Obrázek 54 - Výstřižek z algoritmu - Kontrola statické bezpečnosti 

Kontrola vyšla správně, a proto jsem se mohl pustit do vyjádření životnosti ložiska 

v počtu ujetých kilometrů. Na základě vzorce (51) a tabulky 2 jsem vyjádřil vstupní 

hodnoty, jejichž přehled můžeme vidět na obrázku 55. 

 

Obrázek 55 - Výstřižek z algoritmu - Vstupní hodnoty pro vyjádření životnosti ložiska v kilometrech 

 

Poté jsem si pomocí technických parametrů vozu vzorce (52) a obrázku 40 matema-

ticky popsal městský cyklus. 

 

Obrázek 56 - Výstřižek z algoritmu - Matematické vyjádření městského cyklu 
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Následně jsem stejný postup obdobný postup za použití vzorce (53) a obrázku 41 

aplikoval na mimoměstský cyklus. 

 

Obrázek 57 - Výstřižek z algoritmu - Matematické vyjádření mimoměstského cyklu 

 

Nakonec jsem pomocí vztahů (54) až (56) vykalkuloval čtyři možné kombinace 

městského a mimoměstského cyklu včetně základní normalizované NEDC varianty čtyř 

městských okruhů a jednoho mimoměstského. Přehled těchto variant můžeme vidět na 

obrázku 58. 
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Obrázek 58 - Výstřižek z algoritmu - Vyjádření životnosti ložiska v ujetých kilometrech 

 

Obecně pro návrh vypínacího ložiska platí, že by se jeho životnost měla shodovat 

s životností spojky. Průměrná životnost spojky je dána obložením a je odhadována na 

300 000 kilometrů. Jak ale můžeme vidět na obrázku 58, životnost ložiska se výrazně 

mění v závislosti na lokalitě, v které je vozidlo provozováno. Tento fakt jako konstruk-

tér ale nemohu předem odhadnout ani nijak kvantifikovat. Pokud bych uvažoval, že by 

vozidlo bylo provozováno pouze mimo města, tak by teoretická životnost ložiska byla 

více než 1 000 000 kilometrů. Naopak pokud by bylo vozidlo provozováno například 

pouze k dopravě z okraje hlavního města do centra, ložisko by se dostalo na mez své 

životnosti již po necelých 150 000 kilometrech. 

Pokud bych se ale rozhodl navrhnout ložisko tak, aby vydrželo i v podmínkách čistě 

městského cyklu 300 000 kilometrů, vyšlo by výrazně větší a pro běžný provoz zby-

tečně předimenzované. V tabulce 3 můžeme vidět rozdíly parametrů námi navrženého 

ložiska a ložiska navrženého pro čistě městský provoz. 
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 Ložisko dle NEDC cyklu 
Ložisko dle čistě měst-

ského cyklu 

Vnitřní průměr ložiska [mm] 43 60 

Vnější průměr ložiska [mm] 72 95 

Počet kuliček [1] 18 19 

Roztečná kružnice kuliček [mm] 58 80 

Průměr kuliček [mm] 8 9 

Úhel styku ložisek [°] 45 45 

 

Tabulka 4 - Porovnání rozměrů ložisek navržených dle NEDC cyklu a čistě městského cyklu 

 

Závěrem tedy je, že cyklus, v jakém bude vozidlo provozováno, je složité kvantifi-

kovat a nemožné předpovědět. Z těchto důvodů je vhodné přistoupit ke kompromisu a 

navrhovat životnost ložiska na normalizovaný NEDC cyklus, čili čtyři městské cykly, 

po nichž následuje jeden mimoměstský a navrhovat ji tak, aby při tomto cyklu vozidlo 

ujelo více než 300 000 kilometrů bez poruchy vypínacího ložiska spojky. 

 

 

5.5. Realizace návrhu vypínacího mechanismu 

 

V kapitole 4.5 Obecný postup návrhu vypínacího mechanismu jsem uvedl, že síla na 

pedál Fped ≤ 150 N, ačkoliv síla potřebná na ovládání membránové pružiny musí být 

mnohem větší. Násobení síly na pedál realizujeme pomocí mechanismu popsaného na 

obrázku 42. Obrázek 42 je matematicky popsán vzorci (57) až (64).  

V algoritmu jsem nejdříve nastavil vstupní hodnoty výpočtu, jak můžeme vidět na 

obrázku 59. 
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Obrázek 59 – Výstřižek z algoritmu – Vstupní hodnoty návrhu vypínacího mechanismu 

 

Následně jsem do algoritmu zanesl vzorce (57) až (64) a realizoval výpočet, jak mů-

žeme vidět na obrázku 60. 

 

Obrázek 60 - Výstřižek z algoritmu - Realizace návrhu vypínacího mechanismu 
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Nyní je nutné zkontrolovat, zda přítlačná síla membránové pružiny Fmp je větší, než 

přítlačná síla Fp potřebná k přenesení momentu spojky Ms. Pokud je tento nutný před-

poklad splněn, buňka v algoritmu se rozsvítí zeleně. Pokud není, buňka svítí červeně. 

Z obrázků 59 a 60 je patrné, že výpočtem již částečně zabíháme do kapitoly 5.6. 

Obecný postup návrhu membránové pružiny. V případě těchto dvou kapitol ale musím 

pracovat paralelně na obou algoritmech. Důležité je totiž při návrhu hlídat, abych na 

konci vypínacího mechanismu generoval větší sílu, než která je potřebná k promáčknutí 

membránové pružiny. V tomto momentě ale nemám o potřebné velikosti přítlačné síly 

membránové pružiny žádnou představu, protože jsem zatím návrh membránové pružiny 

nerealizoval a neznám tak její charakteristiku. Proto je nutné se po návrhu membránové 

pružiny vrátit zpět k ovládacímu mechanismu a ověřit, zda tato skutečnost platí. 

 

 

5.6. Realizace návrhu membránové pružiny 

 

Na základně vzorců (65) až (68) z kapitoly 4.6. Obecný postup návrhu membránové 

pružiny jsem sestavil algoritmus, který můžeme vidět na obrázku 61. Jako materiál 

membránové pružiny jsem zvolil ocel 15 260 [13]. 

 

Obrázek 61 - Výstřižek z algoritmu - Návrh membránové pružiny 
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Následně jsem vyjádřil závislost přítlačné síly membránové pružiny Fmp na výchylce 

pružiny f od 0 milimetrů do 15 milimetrů. Toto vyjádření můžeme vidět na obrázku 62. 

 

Obrázek 62 - Výstřižek z algoritmu - Závislost síly membránové pružiny na výchylce pružiny 

 

 Poté jsem mohl vykreslit závislost těchto dvou hodnot, která vytváří charakteris-

tiku membránové pružiny. Do vykreslení je vhodné přidat také minimální přítlačnou 

sílu Fp. Je nutné se v celém pracovním rozsahu pružiny pohybovat nad touto silou, jinak 

by mohlo docházet k prokluzu spojky. Charakteristiku můžeme vidět v grafu 7. 

 

Graf 7 - Výstřižek z algoritmu - Charakteristika membránové pružiny 
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Nyní je nutné si uvědomit, co nám vlastně charakteristika říká. Z grafu 7 vyplývá, 

že pokud bude pružina stlačena o méně než 1,7 milimetru, nebude generovat dostateč-

nou přítlačnou sílu pro přenesení momentu Ms a mohlo by docházet k prokluzu lamely. 

To samé nastane, pokud pružinu stlačíme o více než 10,2 milimetru. Pracovní oblast 

proto musíme situovat mezi tyto hranice. Situováním pracovní oblasti se rozumí volba 

předepnutí membránové pružiny. Toto předepnutí realizuji velikostí přesahu lamely 

přes štít spojky v nezatíženém stavu. Pro můj konkrétní návrh je vhodné volit předpětí 

kolem 9 milimetrů. Nacházím se spolehlivě v pracovní oblasti a zároveň garantuji do-

statečnou přítlačnou sílu i v případě, kdy by z neznámého důvodu selhal systém auto-

matického vymezení vůle popsaný v kapitole 3.3.3. Systém vymezení vůle mezi ložiskem 

a pružinou. Mezní opotřebení lamely jsem experimentálním měřením určil jako 2,5 mi-

limetru, tím pádem by se předpětí snížilo na 6,5 milimetru. Jak můžeme vidět v grafu 7, 

tato hodnota pořád s přehledem garantuje dostatečnou přítlačnou sílu. 

Předchozí odstavce tedy odpovídají na otázku, proč je nutné návrh vypínacího me-

chanismu a membránové pružiny provádět paralelně a několikrát je synchronizovat. 

Pokud by pracovní oblast byla příliš krátká, mohla by nastat situace, kdy by pružina 

negenerovala dostatečně velkou přítlačnou sílu a došlo by k prokluzu lamely a ke zni-

čení obložení. 

 

 

5.7. Realizace návrhu štítu spojky 
 

Díky kapitole 4.7. Obecný postup návrhu štítu spojky a za pomoci výpočtových 

vztahů (69) až (74) jsem sestavil výpočtový algoritmus pro návrh a kontrolu šroubového 

připojení štítu spojky k setrvačníku. Na základě rešerše jsem odhadl vhodnou velikost 

roztečné kružnice pro umístění šroubů Dr a počet šroubů nš. Šrouby jsem zvolil M10 

s pevnostní třídou 10.9 z oceli 15 142[14]. Parametry závitu M10 jsem odečetl z [7]. 

Výsledek kontroly je vidět na obrázku 63. 
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Obrázek 63 - Výstřižek z algoritmu - Návrh šroubového připojení štítu spojky k setrvačníku 

 

Dále jsem pomocí vztahu (75) sestavil algoritmus a provedl kontrolu závěsných 

pružin na prostý tah a otlačení. Jako materiál pružin volím ocel 17 023 [11]. Výstřižek z 

algoritmu je vidět na obrázku 64. 

 

Obrázek 64 - Výstřižek z algoritmu - Kontrola závěsných pružin na tah a otlačení 

 

Poté jsem za pomoci vztahů (25) až (29) sestavil algoritmus pro kontrolu nýtového 

připojení závěsných pružin na střih a otlačení. Připojení realizuji pomocí tří nýtů 6 x 15 
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ČSN 02 2330. Jako materiál nýtů volím ocel 11 500 [9]. Výstřižek z algoritmu je vidět 

na obrázku 65. 

 

Obrázek 65 - Výstřižek z algoritmu - Kontrola nýtů závěsných pružin na střih a otlačení 

 

 

 

Následně jsem pomocí programu Abaqus CAE provedl MKP analýzu štítu spojky. 

Definování výpočtu v MKP solveru není předmětem této diplomové práce, jde o jedno-

duchý, nicméně poměrně zdlouhavý proces. Přehledný návod, jak definovat MKP 

obecný výpočet v programu Abaqus CAE jsem již provedl ve své bakalářské práci, na 

kterou se tímto odkazuji [17]. Okrajové podmínky jsem definoval v místech připojení 

štítu k setrvačníku a následně uvažoval, jaké možnosti zatížení štítu spojky mohou na-

stat. 
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Jako první zatěžovací stav jsem zvolil situaci při standardní jízdě bez prokluzu la-

mely (cca 95% provozu spojky). Při jízdě bez prokluzu by měl štít spojky přenášet 

zhruba polovinu momentu Mš. Při výpočtu budu nicméně na straně bezpečnosti a budu 

uvažovat situaci, kdy bude štít zatížen celým momentem Mš. Výsledek tohoto výpočtu 

můžeme vidět na obrázku 66. 

 

 

Obrázek 66 - Výsledek MKP analýzy štítu spojky - První zatěžovací stav 

 

Jako druhý zatěžovací stav jsem zvolil situaci, kdy je signálem spojkového pedálu 

spojka vypnuta ze záběru (cca 5% provozu spojky). Při této situaci štít nepřenáší krou-

ticí moment, nicméně je namáhán silou, které vznikne působením vypínacího ložiska na 

membránovou pružinu. Výsledek tohoto výpočtu můžeme vidět na obrázku 67. 
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Obrázek 67 - Výsledek MKP analýzy štítu spojky - Druhý zatěžovací stav 

 

 Ze stupnic přiložených k obrázkům 66 a 67 vyplývá, že kritický bude druhý 

zatěžovací stav. Maximální napětí naměřené při prvním zatěžovacím stavu je 41,5 MPa, 

zatímco při druhém zatěžovacím stavu se dostaneme až na 160,9 MPa.  

 Jako materiál štítu spojky volím ocel obvyklých jakostí vhodnou k tažení 11 321 

[8] jejíž mez pevnosti Rm=380 MPa. Mez únavy tohoto materiálu v tahu/tlaku a v ohybu 

jsem spočítal dle vztahů (75) a (76) jako σc=171,0 MPa a σco=190,0 MPa. 

Hodnota 160,9 MPa leží pod hranicí těchto hodnot a proto je možné z této základní 

úvahy soudit, že štít o tloušťce stěny 3 milimetry pevnostně vyhověl. 

Nyní bych měl zohlednit fakt, že mez únavy klesá se zvyšujícím se počtem cyklů. 

Tento fenomén vyjadřuje Wohlerova křivka. Klesající tendence Wohlerovy křivky se 

zastavuje až kolem hodnoty 10
7
 cyklů. Za touto hranicí mluvíme již o takzvané teore-

ticky neomezené životnosti, kde již zanedbáváme vliv počtu cyklů na snížení meze 

únavy. Jednoduchou úvahou pomocí obrázků 40 a 41 dojdeme k závěru, že při ujetí 300 
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000 kilometrů po sobě jdoucích NEDC cyklů bude štít namáhám vypínáním celkem 1 

308 258 krát. Pohybujeme se tedy právě někde kolem oblasti 10
7
 cyklu. Směrodatnější 

hodnoty by nám v tomto ohledu poskytl takzvaný Fatigue index, který je možno počítat 

například metodami Crossland či Dang Van pomocí modulu v MKP solveru Abaqus či 

v samostatně stojícím softwaru PragTic. Nicméně tento problém sahá daleko mimo rá-

mec zadání této diplomové práce a proto se opět odkazuji na svou bakalářskou práci 

[17], kde je problematika výpočtu časované a teoreticky neomezené životnosti podrobně 

řešena. 

 

  



DP 2015 – MV 06 ČVUT, fakulta strojní Bc. Michal Slabý 

87 

 

6. Vizualizace spojkové skupiny 

 

 V této kapitole představím jednotlivé 3D komponenty mnou vymodelované se-

stavy spojky. Vizualizace nebo-li modelování je finální část projektu a až na výjimky 

probíhá výhradně po dokončení výpočtů. Jednou z výjimek byl například MKP výpočet 

štítu spojky. Abych mohl tento výpočet provést, musel jsem samozřejmě nejdříve vy-

tvořit model štítu spojky. 

 

6.1. 3D model lamely 

 

 3D model kotouče spojky jsem vytvořil v softwaru Creo Parametric a je vidět 

na obrázku 68. Výkres sestavy kotouče je v příloze 5. 

 

Obrázek 68 - 3D model lamely + částečný řez lamelou 
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6.2. 3D model štítu spojky 
 

 3D model štítu spojky jsem vytvořil v softwaru Creo Parametric a je vidět na 

obrázku 69. Výkres sestavy štítu spojky je v příloze 6. 

 

Obrázek 69 - 3D model štítu spojky + částečný řez štítem spojky 

 

6.3. 3D model systému vymezování vůle 

 

 Systém popsaný v kapitole 3.3.3. Systém vymezování vůle mezi pružinou a ložis-

kem jsem záměrně vynechal ve výpočtové kapitole 5. Návrh spojkové skupiny pro vy-

braného představitele. Výpočtový návrh tohoto systému nebyl předmětem této diplo-

mové práce, je složitý a vydal by na samostatné zadání diplomové práce. Vytvořil jsem 
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proto pouze jeho funkční 3D model, který je integrován do sestavy štítu spojky, je sou-

částí přílohy 6 a je vidět na obrázku 70. 

 

Obrázek 70 - 3D model systému vymezování vůle mezi vypínacím ložiskem a membránovou pružinou 

 

6.4. 3D model membránové pružiny 

 

Membránová pružina je integrována ve štítu spojky, jehož konstrukci jsem již představil 

v předchozí kapitole. Vzhledem k tomu, že návrh membránové pružiny byl jedním z 

hlavních bodů této diplomové práce, jsem se rozhodl vytvořit samostatný výkres mem-

bránové pružiny, který je v příloze 7. 3D model membránové pružiny jsem vytvořil v 

softwaru Creo Parametric a je vidět na obrázku 71. 
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Obrázek 71 - 3D model membránové pružiny 

 

6.5. 3D model vypínacího ložiska 

 

 3D model vypínacího ložiska jsem vytvořil v softwaru Creo Parametric a je 

vidět na obrázku 72 . Výkres sestavy vypínacího ložiska je v příloze 8. 

 

Obrázek 72 - 3D model vypínacího ložiska + částečný řez vypínacím ložiskem 
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6.6. 3D model vypínací vidličky 

 

Modelování vypínací vidličky nebylo předmětem zadání této diplomové práce, nicméně 

samotné ložisko opřené o membránovou pružinu vypadalo v sestavě zvláštně. Proto 

jsme se s mým vedoucím učitelem rozhodli, že pro účely vizualizace vytvořím i model 

vypínací vidličky, který je vidět na obrázku 72 a 73. 

 

Obrázek 72 - 3D model vypínací vidličky 

 

Obrázek 73 - 3D model vypínací jednotky vidlička+ložisko - částečný řez 
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6.7. 3D model spojkové skupiny 

 

 Hlavním výstupem této diplomové práce je 3D sestava spojkové skupiny, která 

je vidět na obrázku 74 a 75. Výkres sestavy spojkové skupiny je v příloze 9. 

 

Obrázek 74 - 3D model spojkové skupiny - řez 

 

 

Obrázek 75 - 3D model spojkové skupiny - rozvin 
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7. Závěr 
 

 Celou práci jsem se snažil koncipovat jako návod. Snažil jsem se používat 

jednodušší termíny, vysvětlit i základní výpočty, občas zmínit nějakou zajímavost, 

zkrátka čtenáře přitáhnout k tématu problematiky návrhu spojek. Mou snahou bylo, aby 

člověk se strojírenským vzděláním, ač bez znalosti problematiky spojek, byl po pročtení 

této práce schopen zrealizovat komplexní návrh suché třecí jednokotoučové rozjezdové 

spojky automobilu včetně vytvoření 3D modelu. 

 V úvodu jsem se zmínil o tom, že mě problematika spojek zajímala v podstatě 

od té doby, co jsem začal řídit automobil. Vždy jsem se ale zajímal spíše o výsledný 

efekt, než o její vnitřní konstrukci a způsob, jakým toho efektu dosáhneme. Až díky této 

práci jsem doopravdy zjistil většinu detailů o tom, jak spojka funguje, jak funguje 

membránová pružina, vypínací ložisko a další komponenty spojkové skupiny. 

 Troufám si tvrdit, že jsem všechny body zadání splnil. V některých jsem dobro-

volně bádal dále než bylo nutno a některé body jsem přidal, ačkoliv ani v zadání nee-

xistovaly. Přineslo mi to spoustu starostí navíc, ale tvorba práce na toto téma mě bavila 

a tak mohu nyní bez lhaní říci, že jsem za tu práci odvedenou navíc rád, neboť obohatila 

mé strojírenské vědění.  

 

7.1. Možnosti dalšího rozvoje práce 

 

 Nyní se ke své práci postavím trochu kriticky a pojednám o tom, v kterých 

kapitolách by bylo dále možné práci rozvíjet. Níže zmíním dvě důležité kapitoly, které 

jsou svým tématem velice zajímavé a dle mého názoru by si zasloužily i samostatné 

zadání vysokoškolské práce do příštích let už kvůli tomu, že doposud na ČVUT nebyla 

publikována žádná práce zaměřená na tyto témata. 
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7.1.1. Aplikace dvouhmotového setrvačníku 

 

 Dlouho jsem se držel představy, že navrhnu spojku s dvouhmotovým setrvační-

kem. Ke konzultaci problematiky jeho komplexního návrhu jsme se s vedoucím učite-

lem dostali zhruba sedm měsíců před odevzdáním práce. Po dvou týdnech jsme již vě-

děli, že smysluplný návrh vycházející z reálných hodnot sahá daleko nad rozsah diplo-

mové práce.  

 Konstrukce dvouhmotového setrvačníku je popsána v kapitole 3.1.2 Dvouhmo-

tový setrvačník a je z ní patrné, že není nijak extrémně složitý. Dle mého názoru je jeho 

konstrukce řešitelná na úrovni diplomové práce. To samé ale již nelze říci o jeho vý-

počtovém návrhu. Jeho návrh podrobně řeší disertační práce z univerzity Chalmers ve 

Švédsku. [45]. Po jejím prostudování jsem zjistil, že aplikace dvouhmotového setrvač-

níku ovlivní i konstrukci lamely a ideálně bych měl přepracovat celý drivetrain vozidla. 

Při použití jednohmotového setrvačníku veškeré tlumení vibrací obstarává lamela, proto 

jsou její pružiny robustnější a jsou uloženy na větším roztečném průměru. V případě 

dvouhmotového setrvačníku většinu vibrací eliminuje setrvačník samotný, tím pádem se 

lamela buď neosazuje pružinami vůbec, nebo se osazuje výrazně menšími pružinami 

umístěnými na menším roztečném průměru, které slouží pouze pro pokrytí kmitání při 

volnoběžných otáčkách. Dalším problémem je, že konstrukce dvouhmotového setrvač-

níku přidává do výpočtu kmitání další stupeň volnosti. Proto je u tohoto výpočtu nutné 

mít k dispozici naměřený průběh netlumených kmitů na klikové hřídeli vozidla. Tyto 

informace se mi pro mnou zvoleného zástupce nepovedlo získat. Největším úskalím je 

ale výpočet samotný, který je složitý, časově náročný a svým charakterem vhodný spíše 

pro ústav aplikované mechaniky (na němž ostatně byla práce [45] zhotovena).  

 Z těchto důvodů jsem se rozhodl ustoupit od konstrukce dvouhmotového 

setrvačníku a realizovat klasický jednohmotový setrvačník. 

 V rozporu s mým tvrzením že při aplikaci dvoumotového setrvačníku musíme 

upravit celý drivetrain je fakt, že firma LUK vyrábí do mnou zvoleného vozidla kom-

pletní sestavu spojky s dvoumotovým setrvačníkem, zatím co firma Valeo do toho sa-

mého vozidla dodává náhradní kompletní spojku s jednohmotovým setrvačníkem. Z 

tohoto příkladu vyplývá, že přeměnu z dvouhmotové konstrukce setrvačníku na jedno-

motovou je možno prakticky realizovat i pouhou výměnou sestavy spojky. V ideálním 
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případě (pokud je primárně navrhujeme automobil s dvouhmotovým setrvačníkem) je 

ovšem vhodné po zakomponování dvouhmotového setrvačníku přizpůsobit i konstrukci 

drivetrainu. 

 

 

7.1.2. Výpočtový návrh systému vymezení vůle 

 

 Systém vymezení vůle mě zaujal podobně jako funkce membránové pružiny. 

Bohužel mi nastudování problematiky membránových pružin vzalo moc času, a tak 

bych již nestihl adekvátně zpracovat výpočet tohoto mechanismu.  

 Základní představou výpočtu je, že při pootáčení klínových kroužků vůči sobě se 

snižuje součet ploch, které jsou k sobě přitlačovány. Zároveň ale při pootočení kroužků 

vůči sobě klesne předpětí v pružině, která toto pootočení zprostředkovává. Tyto dva 

fakty poukazují na dvě nelineární charakteristiky, jejichž vhodnou kombinací musíme 

docílit alespoň přibližně lineární charakteristiky v závislosti na opotřebení lamely.  

 Nicméně komplexní výpočet systému bude složitější a bude do něj vstupovat 

značné množství proměnných. Navíc si nedokážu si představit návrh takového systému 

bez praktického testu. To jsou důvody, proč jsme se společně s mým vedoucím učitelem 

rozhodli zaměřit tuto práci pouze na membránovou pružinu a nebádat dále v oblasti 

systému vymezení vůle. Opět ale zdůrazňuji, že jde dle mého názoru o zajímavé téma, 

jehož výpočtový návrh nebyl doposud na ČVUT v žádné práci realizován. 
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9. Seznam použitých veličin a označení 
 

   [1]  Součinitel spolehlivosti 

   [1]  Součinitel materiálu 

   [1]  Součinitel provozních podmínek   

   [1]  Faktor ovlivněný kvalitou a materiálem kuličkových ložisek 

   [mm]  Šířka pneumatiky 

    [mm]  Šířka závěsné pružiny 

  [m]  Šířka vozidla 

   [1]  Součinitel odporu vzduchu 

   [N]  Základní dynamická únosnost 

    [N]  Základní statická únosnost 

d [mm]  Jmenovitý průměr šroubu 

   [mm]  Vnější průměr lamely 

   [mm]  Vnitřní průměr lamely 

    [mm]  Střední průměr šroubu 

    [mm]  Nejmenší průměr šroubu 

    [mm]  Hlavový průměr náboje 

   [mm]  Průměr díry pro nýt 

   [mm]  Jmenovitý průměr hřídele 

    [mm]  Návrhový průměr hřídele 

   [mm]  Střední průměr ložiska 

   [mm]  Průměr nýtu 

   [m]  Průměr pneumatiky 

    [mm]  Průměr drátu torzní pružiny lamely  

    [mm]  Vnitřní průměr kuličkového kosoúhlého ložiska 

    [mm]  Hlavový průměr hřídele 
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    [mm]  Průměr hlavního spojkového válce 

   [mm]  Průměr valivého elementu kosoúhlého ložiska 

   [mm]  Vnější průměr kuličkového kosoúhlého ložiska 

       [mm]  Vnitřní průměr membránové pružiny 

       [mm]  Vnitřní opěrný průměr membránové pružiny 

       [mm]  Vnější průměr membránové pružiny 

       [mm]  Vnější opěrný průměr membránové pružiny 

   [mm]  Roztečný průměr pro umístění torzních pružin lamely 

    [mm]  Průměr vinutí pružiny 

    [mm]  Průměr pomocného spojkového válce 

   [mm]  Roztečný průměr umístění šroubů 

   [mm]  Střední průměr drážkování 

   [mm]  Roztečný průměr třecí plochy šroubu 

   [mm]  Průměr roztečné kružnic valivých elementů 

  [MPa]  Modul pružnosti v tahu 

  [1]  Součinitel tření 

   [1]  Faktor závisející na geometrii, materiálu a přesnosti ložiska 

    [1]  Faktor závisející na geometrii, materiálu a přesnosti ložiska 

     [N]  Stlačení membránové pružiny 

    [N]  Obvodová síla zatěžující drážkování 

    [N]  Axiální zatížení ložiska 

       [N]  Minimální axiální zatížení ložiska 

     [N]  Síla produkovaná hlavním spojkovým válcem 

     [N]  Přítlačná síla membránové pružiny 

     [N]  Střihová síla působící na jeden nýt 

    [N]  Osová síla v dříku jednoho šroubu 
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    [N]  Přítlačná síla působící na obložení spojky 

     [N]  Síla působící na jednu torzní pružinu lamely 

      [N]  Síla na pedál 

     [N]  Síla produkovaná pomocným spojkovým válcem 

    [N]  Radiální zatížení ložiska 

    [N]  Tečná síla vyvinutá na jeden šroub momentem štítu spojky 

     [N]  Zatěžující tahová síla přepočítaná na jednu tangenciální pružinu 

      [N]  Vypínací síla působící na ložisko spojky 

     [N]  Tažná síla působící na závěsnou pružinu 

  [N/kg]  Gravitační konstanta 

  [mm]  Skutečná opěrná výška drážky 

     [mm]  Výška membránové pružiny 

    [mm]  Výška tangenciální pružiny 

   [mm]  Výška vozidla 

   [1]  Počet třecích ploch spojkové lamely 

     [1]  Počet přeřazení z 1. na 2. stupeň 

       [1]  Převodový poměr 1. stupně 

     [1]  Počet přeřazení z 2. na 3. stupeň 

       [1]  Převodový poměr 2. stupně 

     [1]  Počet podřazení z 3. na 2. stupeň 

     [1]  Počet přeřazení z 3. na 4. stupeň 

       [1]  Převodový poměr 3. stupně 

     [1]  Počet podřazení z 4. na 3. stupeň 

     [1]  Počet přeřazení z 4. na 5. stupeň 

       [1]  Převodový poměr 4. stupně 

       [1]  Převodový poměr 5. stupně 
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       [1]  Celkový převod vypínacího mechanismu 

     [1]  Počet dojezdů automobilu během jednoho cyklu 

    [1]  Počet řad elementů ložiska 

      [1]  Hydraulický převod  

     [1]  Počet rozjezdů automobilu během jednoho cyklu 

    [1]  Počet nýtů 

    [1]  Převodový poměr stálého převodu 

       [1]  Skutečný převod vypínacího mechanismu 

    [1]  Počet střižných ploch 

      [1]  Převod pedálu spojky 

     [1]  Převod membránové pružiny 

     [1]  Počet tangenciálních pružin 

      [1]  Převod vypínací vidličky 

    [Kg.m
2
] Moment setrvačnosti hnací strany 

    [Kg.m
2
] Moment setrvačnosti hnané strany 

    [Kg.m
2
] Moment setrvačnosti kola 

     [Kg.m
2
] Moment setrvačnosti převodovky 

    [Kg.m
2
] Moment setrvačnosti setrvačníku 

    [1]  Konstanta membránové pružiny 

    [1]  Součinitel minimálního axiálního zatížení ložiska 

    [1]  Konstanta řidiče 

   [1]  Korekční součinitel jemného drážkování 

   [mm]  Rozměr pedálu spojky 

   [mm]  Rozměr pedálu spojky 

   [mm]  Rozměr vidličky spojky 

   [mm]  Rozměr vidličky spojky 
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   [mm]  Rozměr membránové pružiny 

   [mm]  Rozměr membránové pružiny 

   [mm]  Poloměr opěrného kroužku 

     [10
6
 ot] Základní trvanlivost ložiska  

      [10
6
 ot] Modifikovaná trvanlivost ložiska 

      [km]  Dráha ujetá během městského a mimoměstského cyklu 

   [mm]  Délka drážkování 

    [mm]  Návrhová délka drážkování 

    [km]  Počet ujetých km v okamžiku dosažení meze životnosti 

   [km]  Dráha jednoho městského cyklu 

    [km]  Dráha jednoho mimoměstského cyklu 

     [km]  Požadovaná životnost ložiska v kilometrech 

   [kg]  Hmotnost vozidla 

   [kg]  Hmotnost přívěsu 

    [Nm]  Moment odporů vozidla 

    [Nm]  Maximální točivý moment motoru 

   [Nm]  Momentová kapacita spojky 

   [Nm]  Moment přenášený štítem spojky 

   [Nm]  Potřebný utahovací moment šroubu 

     [min
-1

]  Otáčky při přeřazení z 1. na 2. stupeň 

     [min
-1

]  Otáčky při přeřazení z 2. na 3. stupeň 

     [min
-1

]  Otáčky při podřazení z 3. na 2. stupeň 

     [min
-1

]  Otáčky při přeřazení z 3. na 4. stupeň 

     [min
-1

]  Otáčky při podřazení z 4. na 3. stupeň 

     [min
-1

]  Otáčky při přeřazení z 4. na 5. stupeň 

       [1]  Otáčky ložiska v součtu městského a mimoměstského cyklu 

     [1]  Otáčky ložiska během jednoho městského cyklu 



DP 2015 – MV 06 ČVUT, fakulta strojní Bc. Michal Slabý 

 

      [1]  Otáčky ložiska během jednoho mimoměstského cyklu 

       [1]  Počet opakování cyklů do dosažení meze životnosti 

    [min
-1

]  Jmenovité otáčky spojkové lamely 

    [min
-1

]  Otáčky motoru 

      [min
-1

]  Maximální otáčky motoru 

      [min
-1

]  Volnoběžné otáčky motoru 

      [min
-1

]  Otáčky motoru při maximálním točivém momentu 

   [1]  Počet tangenciálních pružin lamely 

       [min
-1

]  Otáčky motoru při maximálním výkonu 

    [min
-1

]  Střední otáčky spojkového ložiska 

    [1]  Počet šroubů štítu spojky 

    [1]  Počet závitů torzní pružiny lamely 

     [1]  Počet závitů torzní pružiny lamely včetně závěrných závitů 

   [N]  Odpor valení 

   [1]  Obvod pneumatiky 

   [N]  Aerodynamický odpor 

   [N]  Odpor stoupání 

   [MPa]  Měrný tlak působící na spojkové obložení 

       [MPa]  Dovolený měrný tlak 

    [MPa]  Dovolené otlačení 

     [MPa]  Otlačení drážkování 

    [MPa]  Otlačení nýtu v místě obložení spojky 

    [MPa]  Otlačení nýtu v místě náboje spojky 

  [mm]  Rozteč závitu šroubu 

   [N]  Ekvivalentní dynamické zatížení 

    [N]  Ekvivalentní statické zatížení 
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   [kW]  Maximální výkon motoru 

  [1]  Poměrové číslo 

  ["]  Průměr disku 

   [mm]  Vnější poloměr lamely 

   [mm]  Vnitřní poloměr lamely 

   [mm]  Roztečný poloměr umístění nýtů 

   [mm]  Dynamické poloměr pneumatiky 

  [°]  Stoupání kopce ve stupních 

   [mm]  Maximální stlačení torzní pružiny lamely 

   [%]  Stoupání kopce v procentech 

    [mm]  Dráha pístu hlavního válce 

    [mm]  Tloušťka plechu membránové pružiny 

   [mm]  Šířka tangenciální pružiny 

     [mm]  Dráha pedálu spojky 

    [mm]  Dráha přítlačného kotouče 

    [mm]  Dráha pístu pomocného válce 

  [mm
2
]  Potřebná plocha obložení spojky 

   [mm
2
]  Čelní plocha automobilu 

   [N]  Základní statická bezpečnost 

      [1]  Minimální statická bezpečnost 

   [mm
2
]  Plocha vnějšího průměru lamely 

   [mm
2
]  Plocha vnitřního průměru lamely 

    [mm
2
]  Plocha pístu hlavního spojkového válce 

   [mm
2
]  Třecí plocha lamely 

    [mm
2
]  Plocha pístu pomocného spojkového válce 

   [s]  Doba trvání exponenciální části prokluzu spojkové lamely 
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   [s]  Doba trvání lineární části prokluzu spojkové lamely 

    [mm]  Tloušťka obou tangenciálních pružin 

   [mm]  Celková tloušťka obou stran obložení 

   [s]  Doba sešlápnutí spojky při přeřazení 

    [s]  Doba prokluzu spojky 

   [s]  Doba sešlápnutí spojky při rozjezdu 

   [mm]  Tloušťka obou stran věnce 

    [mm]  Tloušťka závěsné pružiny 

     [km/h]  Rychlost při přeřazení z 1. na 2. stupeň 

     [km/h]  Rychlost při přeřazení z 2. na 3. stupeň 

     [km/h]  Rychlost při podřazení z 3. na 2. stupeň 

     [km/h]  Rychlost při přeřazení z 3. na 4. stupeň 

     [km/h]  Rychlost při podřazení z 4. na 3. stupeň 

     [km/h]  Rychlost při přeřazení z 4. na 5. stupeň 

    [km/h]  Střední rychlost rozjezdu do úplného zapnutí spojky 

    [J]  Celková třecí práce spojky 

    [J/mm
2
] Měrná třecí práce spojky 

        [J/mm
2
] Dovolená měrná třecí práce spojky 

  [1]  Dynamický radiální součinitel 

   [1]  Dynamický axiální součinitel 

  [1]  Statický radiální součinitel 

   [1]  Statický axiální součinitel 

   [1]  Počet zubů drážkování 

Z [1]  Počet valivých elementů kosoúhlého ložiska 

  [°]  Úhel styku kosoúhlého ložiska 

    [1]  Materiálový součinitel membránové pružiny 
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  [1]  Součinitel momentu spojky 

  [°]  Úhel stoupání zvitu 

  [1]  Poměr vnějšího a vnitřního průměru membránové pružiny 

   [1]  Mechanická účinnost 

      [1]  Celková účinnost vypínacího mechanismu 

     [1]  Hydraulická účinnost válců vypínacího mechanismu 

   [1]  Mechanická účinnost převodu pedálu 

   [1]  Mechanická účinnost převodu vidličky 

  [1]  Poissonovo číslo 

   [1]  Třecí součinitel spojkového obložení 

  [kg/m
3
] Hustota vzduchu 

  [MPa]  Napětí v tahu 

    [MPa]  Dovolené napětí v tahu 

    [MPa]  Dovolené tahové napětí v dříku šroubu 

   [MPa]  Tahové napětí v dříku šroubu 

   [MPa]  Střihové napětí v nýtu 

   [MPa]  Dovolené napětí ve střihu 

    [MPa]  Dovolené napětí v krutu 

  [°]  Třecí úhel závitu 

   [rad/s]  Úhlová rychlost vstupní hřídele spojky 

      [rad/s]  Úhlová rychlost vstupní hřídele mezi časy 1 a 2 
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10. Seznam příloh 
 

Příloha 1 Rozměrové řady jemného drážkování 

Příloha 2 Norma ISO 76 – Základní statická únosnost ložiska 

Příloha 3  Norma ISO 281 – Základní dynamická únosnost ložiska 

Příloha 4  Katalog membránových pružin Haussermann 

Příloha 5 Výkres sestavy kotouče spojky (DP 2015 - MV 06 - DRW1) 

Příloha 6 Výkres sestavy štítu spojky (DP 2015 - MV 06 - DRW5) 

Příloha 7 Výkres membránové pružiny (DP 2015 - MV 06 - DRW2) 

Příloha 8 Výkres sestavy vypínacího ložiska (DP 2015 - MV 06 - DRW4) 

Příloha 9 Výkres sestavy spojkové skupiny (DP 2015 - MV 06 - DRW3) 

Příloha 10 CD s elektronickou formou práce a veškerou dokumentací 
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Příloha 2 
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Příloha 3 
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Příloha 4 
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