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Části umožňující pohyb:
• Hřídele
• Čepy

Hřídelové čepy = část hřídele, ve které je hřídel
uložena v ložiscích

– koncové
– středové

Středový čepKoncový čep



Hřídele podle působení síly:

1. Axiálně namáhané (síla působí v ose hřídele)

2. Radiálně namáhané (síla působí kolmo na
hřídel)



Axiální hřídelové čepy Nožní (patní)

Válcové Kuželové Kulové



Axiální hřídelové čepy

Prstencové Hřebenové



Radiální hřídelové čepy

Válcové

Čelní Krční



Radiální hřídelové čepy

Kuželové Kulové



Hřídele

• nosné
jsou umístěna nepohyblivě v rámu,
nesou otáčející se části (kola, kladky,
bubny, …)

• hybné
přenášejí otáčivý pohyb, jsou na nich
ozubená kola, řemenice, lanové
kotouče, spojky, …)



Hřídele

• přímé
přenášejí otáčivý pohyb

• klikové
jsou součástí klikového mechanismu

• duté
umožňují různý otáčivý pohyb v téže
ose rotace (hřídel v hřídeli)

• ohebné
osa rotace nemusí být přímka



Uveďte příklad axiálně namáhaného hřídelového
čepu.
Ovládání křídel vrat – vjezdové brány, dveře
Hřídel šnekového dopravníku

Uveďte příklad radiálně namáhaného
hřídelového čepu.
Hřídel převodovky, hřídel motoru.



Napínací řetězové kolo umístěné u převodu
jízdního kola (na přehazovačce) je umístěno na
nosné nebo hybné hřídeli?

Napínací kolo nepřenáší na hřídelku žádný
otáčivý pohyb – hřídel je nosná

Řetězové kolo se šlapkami umístěné na jízdním
kole je umístěno na nosné nebo hybné hřídeli?

Otáčivý pohyb se přenáší z levé šlapky na pravou
stranu a řetězový převod – hřídel je hybná
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