
Základní rozdělení spojů
Podle způsobu vzájemného spojení rozeznáváme poje:

A) Rozebíratelné

B) Nerozebíratelné

Rozebíratelné spoje

Se při demontáži nepoškodí a dají se znovu použít. 

Používají se tam, kde je nutno spojovací součásti rychle rozebrat, 
uvolnit, demontovat, nahradit novými součástkami nebo se 
použijí jen k dočasnému spojení.



Rozebíratelné spoje jsou:

1) šroubové

2) klínové

3) perové

4) kolíkové

5) pružné

6) svěrné



Nerozebíratelné spoje

Nelze rozebrat bez poškození spojovací součásti nebo spojové 
části. Jsou jen pro trvalé spojení.

Nerozebíratelné spoje jsou:

1) nýtové

2) svorové

3) lepené

4) tlakové

5) letované





A) rozebíratelné spoje
1) Šroubové spoje

Šrouby s maticemi a podložkami jsou nejčastější spojovací součásti.

Podle funkce se šrouby dělí na:

a) Šrouby spojovací

b) Šrouby pohybné

Funkční součástí šroubu a matice je závit.

Nejčastěji se používá závit pravý a závit levý.

Závity mohou být: jednochodé (nejčastěji)

dvouchodé

vícechodé



Závity podle profilu dělíme na:

1) Metrický

2) Whitworthův

3) Trubkový

4) Lichoběžníkový rovnoramenný

5) Lichoběžníkový nerovnoramenný

6) Oblý





Šrouby rozdělujeme podle tvaru
Šrouby – s hlavou – šrouby s šestihrannou hlavou

- šrouby s válcovou hlavou

- s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

- zápustné

- zápustné s čočkovitou hlavou

- šrouby s půlkulatou hlavou

- upínací šrouby

- bez hlavy – závrtné šrouby

- stavěcí šrouby se závěrem











Kromě těchto šroubů se vyrábějí šrouby pro zvláštní účely:

Šrouby základové

Šrouby rozpěrací

Ke šroubům se používají ke spojení spojovacích částí matice

Podle tvaru se matice dělí na:

1) Šestihranné

2) Korunové pro zajištění závlečkou

3) Kruhové s otvory nebo zářezy

4) Uzavřené









Pod hlavy šroubů a matic se dávají podložky. 

Nejčastěji používané jsou: 

- Lisované nebo soustružené

- Pružné podložky

- Pojistné podložky s jazýčkem

- Podložky pro tyče I, U aj.

- Pojistné podložky k maticím





Klínové a perové spoje

Klínový spoj slouží k přenosu otáčivého pohybu z jedené součásti  na 
druhou. Obvykle jde o spoj hřídele s nábojem.(hřídel a řemenice)

Spoj přenáší kroutící moment, čili obvodovou sílu. Výhoda klínového 
spoje – jednoduchost spojení. Nevýhoda  - zeslabení hřídele a 
nesouosost spoje – „házení“  

Rozdělení klínů a per.

Klíny podélné   - třecí

- ploské  - bez nosu

- s nosem

- drážkové - bez nosu

- s nosem

- vsazené

- tangenciální





Pera - těsná

- výměnná – připojena k hřídeli šrouby s válcovou hlavou 

- kotoučová ( úsečová)

Klíny mají úkos. Pera úkos nemají a strojní součásti se mohou po hřídeli 

posouvat. Použití : ozubená kola, výsuvné spojky. 

Výhoda použití per je v souososti s hřídelem



Kolíkové spoje
Kolíky se nejčastěji používají ke spojení dvou i více částí nebo k zajištění přesné 
vzájemné polohy spojovaných částí.

Kolíky rozdělujeme:

1. Válcové - mohou být – vodící - zajišťují vzájemnou polohu částí při

pohybu jedné z nich

- zajišťovací – zajišťuje při demontáži žádanou

vzájemnou polohu částí

- spojovací – k pevnému spojení částí                                      
přenášející kroutící moment 

2.Pružné – umožňují kloubové a otočné spojení dvou částí

3. Rýhované – jsou odolné proti uvolnění, mají na povrchu rýhy

4. Kuželové – zajišťovací – k zajištění vzájemné polohy

- spojovací – k přenosu malých kroutících momentů

Kuželové kolíky mají úkos 1:50





Pružné spoje

• Pružiny – jsou to strojní součásti vložené mezi jiné součásti k dosažení 
pružného spoje. Mají i další využití, shromažďují v sobě energii, zachycují 
rázy, zajišťují vratné pohyby ( u vaček) a udržují rovnováhu sil. Dělí se do 
tří skupin na kovové, pryžové a pneumatické.

• Nejčastěji se používají pružiny kovové:

• - namáhané ohybem (listové pružiny a pružnice, šroubovité pružiny 
zkrutné, spirálové pružiny)

• - namáhané krutem (tažné a tlačné šroubovité pružiny, kuželové, zkrutné 
tyče)

• - namáhané kombinovaně ( talířové a kroužkové pružiny)

• Pryžové pružiny (nárazníky) namáhané tlakem, smykem nebo krutem

• Pneumatické pružiny využívají pružnosti (stlačitelnosti) vzduchu v 
prostoru válce nebo pryžového vaku.





Svěrné spoje

Jsou to rozebíratelné spoje založené na využití sil tření ve 

stykových plochách. Používají se tam, kde je třeba často 

měnit vzájemnou polohu spojovaných částí a přitom tyto 

části rychle uvolnit, sevřít nebo vzepřít. Používají se pro 

přenos menších kroutících momentů. Pro svěrný spoj se 

použijí šrouby nebo klíny a kužele a excentr.





Nýtové spoje
• Nýtové spoje patří mezi spoje nerozebíratelné. Nýtový spoj lze vytvořit 

pouze ze spojovaných částí – přímé nýtování, nebo snýtováním 

spojovaných částí nýty – nýtování nepřímé.



Nýtování se častokrát nahrazuje svařováním nebo lepením.

Nýtují se např. konstrukce z plechů, z plechů těžce svařitelných, plechy kotlů, 

nádrží, mostové konstrukce a součásti stavebního kování.

Z hlediska konstrukce nýty rozdělujeme na: nýty s půlkulatou nebo kuželovou 

hlavou

kotlové nýty

přesné nýty

trubkové nýty

dvoudílné nýty – spojování kůže

Materiál na výrobu nýtů : konstrukční ocel, měď, mosaz, hliník a jeho slitiny.

Nýtové spoje mohou být:





Svarové spoje
• Patří mezi nerozebíratelné spoje.Svařují se kovové materiály nebo plasty. 

Základní podmínka je svařitelnost materiálu.Může se vytvořit slitím 
spojovaných částí nebo použitím spojovaného materiálu (elektrody), který 
má podobné vlastnosti.

• Rozeznáváme tavné a tlakové svary.

• Tavné svařování – vzniká splynutím roztaveného materiálu spojovaných 
součástí v místě styku. Může se použít i přídavný materiál – svařovací drát.

• Tlakové svařování – (odporové svařování) se dělí na :

• a) odporové svařování na tupo – součásti jsou upnuty v čelistech do nichž 
se přivádí proud o nízkém napětí a vysoké intenzitě. Součásti se dotýkají 
mezi sebou a odporem ve stykové části se roztaví. Po dosažení svařovací 
teploty se přeruší proud a součásti se k sobě tlakem přitlačí a tak se svaří.

• b) odporové svařování přeplátováním – může být bodové nebo švové. Je 
pro svařování plechů, drátů aj.

• Svarový spoj je na zhotovení jednodušší, výhodnější, těsnější,levnější a 
bezpečnější.







Pájené spoje

• Pájení je nerozebíratelné spojení kovů s roztaveným přídavným 
kovem nižších mechanických vlastností  než má základní materiál, 
slitinou nazývanou pájka. Rozeznáváme pájky měkké a tvrdé.

• Měkkého pájení se používá při spojování pozinkovaných ocelových 
plechů, měděných nebo mosazných plechů, dále při spojování 
olověných trubek a měděných drátů. Vytváří se nosné nebo vodivé 
spoje, které nejsou tak pevné.

• Tvrdé pájení je pevnější, nepropustné a snáší i vyšší teploty. 
Používá se na spojování měděných nebo mosazných trubek, pájení 
břitových destiček ze slinutých karbidů a nebo při spojování pilových 
pásů.

• Teplota pájení na měkko je asi 180 – 300 C, pájení na tvrdo 620 –
1000 C.

• Bod tání pájky je pod bodem tání spojovaných součástí.



Lepené spoje
• Lepení strojních součástí je nerozebíratelné spojení a uplatňuje se tam, 

kde použití klasických druhů spojení je obtížné nebo nemožné i proto, že 
toto spojení má řadu nevýhod např. vysoké teploty při svařování změní 
vlastnosti materiálů, nebo nýtové spoje jsou drahé.Proto se používají v 
těchto případech spoje lepené. Výhodné je lepení různorodých materiálů 
např. kovů s pryží, sklem a plasty aj. 

• Lepením se nezeslabují nosné průřezy, nevznikají tepelné pnutí a spoje 
jsou plynotěsné.

• Používá se tenká vrstva lepidla (0,05 – 0,15 mm)

• Přilnutí lepidla je způsobeno adhezí (přilnavostí) a kohezí ( soudržností 
vlastního lepidla).

• Používá se řada různých druhů lepidel na bázi polyvinylů, polyuretanů, 
epoxydů, formaldehydů a kaučuku.

• Použití: lepení bronzových výstelek ložisek,nalepují se břitové destičky na 
nástroje,lepí se měřidla, přípravky aj.



Tlakové spoje
• Tlakové spoje jsou spoje součástí, které vznikly vzájemným tlakem jejich válcovitých 

nebo kuželovitých částí.Nalisováním jedné rotační součásti s přesahem do druhé 
vznikne tlakový spoj, který je pevný a běžně nerozebíratelný.

• Výhody: - jednoduchá a levná výroba

• - velká nosnost

• - lepší souosost spojovaných částí

• - nemusí se zajišťovat proti uvolnění a posunutí

• Rozlišujeme tyto druhy tlakových spojů:

• 1. Tlakový spoj nalisováním – zhotovuje se při základní teplotě obou součástí. 
Přesah hřídele v díře je hlavním znakem tohoto spoje.Spolehlivost spoje závisí na 
velikosti přesahu. Při nalisování se obě součásti deformují v mezích pružné 
deformace.

• 2. Tlakové spojení smrštěním nebo roztažením – jsou spojované součásti volně 
složeny při určité teplotě a teprve po dosažení pracovní teploty vzniká mezi nimi 
potřebný tlak. Někdy se používají oba způsoby zároveň tj. ohřátí vnější části a 
ochlazení vnitřní součásti.

• Tlakových spojů se používá pro spojení velkých součástí, které přenášejí velký 
střídavý nebo rázový kroutící moment, nebo na zhotovení velkých klikových 
hřídelů,nákolky železničních kol, hřídelové spojky aj.





Opakování
1. Jaké je základní rozdělení spojů?

2. Rozdělení šroubů, šroubové spoje, příklady použití.

3. Druhy závitů a jejich použití

4. Jaké znáte druhy matic a podložek a jejich použití?

5. Jaké je rozdělení klínů a per, uveďte příklady použití.

6. Jaké znáte druhy kolíků a jejich použití?

7. Jaké znáte způsoby spojení hřídele s nábojem?

8. Jaké znáte pružné spoje, uveďte příklad použití.

9. Nýtové spoje – druhy, rozdělení a použití.

10. Svarové spoje – druhy, použití, srovnejte se spojem nýtovým.

11. Jaké znáte druhy tlakových spojů a jejich použití.

12. Kdy je výhodné použít spojů lepených oproti svarovým nebo nýtovým?


