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Svěrné spoje
= rozebíratelný spoj, součásti drží vzájemnou

polohu vlivem tření. Normálová síla je vytvářena
mechanicky.



Svěrné spoje



Svěrné spoje



Použití u zařízení a mechanismů, kde součásti
často mění svoji polohu – př. upevnění obrobku při
obrábění
části stroje jež se často seřizují – př. sedlo u
bicyklu, kolo ve vidlici



Tlakové spoje

Vzniká nalisováním jedné rotační součásti
s přesahem do druhé.

Spoj běžně nerozebíratelný, nezeslabený žádnou
drážkou, levný spoj.



Tlakový spoj nalisováním zastudena

hřídel s přesahem, obě součásti se deformují
v rozsahu pružné deformace. Deformační
síly vytváří ve spoji tření – zajistí spoj.

Větší přesah – větší nosnost spoje



Tlakový spoj tepelným smrštěním nebo
roztažením

součásti jsou volně spojeny při určitých
teplotách.

Hřídel zchladit – smrští se.
Náboj nahřát – otvor se zvětší.
Po vzájemném vyrovnání teplot vniká ve spoji

tlak a třecí síla zajistí spoj.



Tlakový spoj s podélně rýhovanou plochou na
hřídeli.

Použití v opravárenství.
Rýhy svými výstupky zajistí přesah a možnost

opětovné pružné deformace



Nosnost tlakového spoje závisí na:

• Jakost povrchu
• Zkosení hran
• Mazivo při lisování zastudena
• Rychlost lisování
• Druh tlakového spoje (zatepla větší pevnost)
• Provozní teplota součástí



Určete druh spoje:

Svorka na kontaktu
startovacího
akumulátoru

Pryžová hadice
připevněná na trubce
hadicovou sponou.

Pryžová hadice
nasazená na trubku bez
spony.

Svěrný spoj – k vytvoření
třecích sil je třeba
sevření částí např.
šroubem

Svěrný spoj – k vytvoření
třecích sil je třeba
sevření částí např.
šroubem

Tlakový spoj – k vytvoření
třecích sil stačí pružnost
hadice
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