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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

TIHELKA, J. Návrh a kontrolní výpočet samočinné odstředivé spojky závodního 

motocyklu: diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Institut dopravy, 2017, 84 s. Vedoucí práce: Richtář, M. 

Diplomová práce se zabývá návrhem a kontrolním výpočtem samočinné odstředivé 

spojky závodního motocyklu Blata. V úvodu je vypracována rešerše třecích spojek motorů 

a obecný popis funkce odstředivé spojky. Dále je popsán obecný výpočet třecí spojky 

z hlediska návrhu základních rozměrů a namáhání. V dalším kroku je tento výpočet 

modifikován a aplikován na odstředivou třecí spojku Blata a v následující kapitole je 

přehledně graficky a numericky prezentován. V předposlední kapitole je zpracováno 

praktické měření spojky, které je porovnáno s výpočtem. V závěrečné části práce jsou 

navrženy konstrukční změny vedoucí k lepší účinnosti a odvodu tepla spojky. 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

TIHELKA, J. Design and Calculation of Racing Motorcycle Automatic Centrifugal 

Clutch: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Transport, 2017, 84 p. Thesis head: Richtář, M. 

This Thesis looks into the design and calculation of an automatic centrifugal clutch 

for Blata racing motorcycle. In the beginning of the thesis we are introduced to the 

research and design of centrifugal clutches. The next part describes basic calculations for 

the centrifugal clutch with the proposed dimensions and stresses. The next step modifies 

and applies these basic calculations to Blata clutch. The next chapter shows all the data and 

a graphic presentation. The following chapter compares the actual measuring of the clutch 

unit with the results. Final part of the thesis suggest any design modifications that would 

help to improve the efficiency and the heat dissipation.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Symbol Písmena latinské abecedy Jednotka 

A Práce - energie [J] 

ā Měrná práce [J/cm2] 

AM Práce odevzdaná motorem [J] 

Aa Práce potřebná pro zrychlení [J] 

Ap Práce potřebná k prokluzu spojky [J] 

c Měrné teplo [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ °𝐶
] 

d Průměr drátu pružiny [mm] 

D Vnější průměr obložení kotouče [mm] 

D2 Vnitřní průměr obložení kotouče [mm] 

Ds Střední průměr pružiny [mm] 

f Součinitel odporu [-] 

F Síla [N] 

F1 Síla pružiny ve stavu 1 [N] 

Fč Odstředivá síla působící na čelist [N] 

FF Síla pružiny ve stavu F [N] 

Fo Odstředivá síla [N] 

Fp Přítlačná síla pružiny [N] 

FT Třecí síla [N] 

Fv Vypínací síla pružiny [N] 

g Gravitační zrychlení [m∙s-2] 

G Modul pružnosti ve smyku [MPa] 

i Převodový poměr [-] 

ic Celkový převodový poměr [-] 

k Tuhost pružiny [N/mm] 

lč Rameno čelisti [m] 

lp Rameno pružiny [m] 

m Celková hmotnost vozidla [kg] 

Mč Moment čelisti [Nm] 

Mk Krouticí moment [Nm] 

Mp Moment pružiny [Nm] 

MT Točivý moment [Nm] 

MtM Maximální točivý moment motoru [Nm] 

Mtn Krouticí moment při rozjezdových otáčkách [Nm] 

Mv1 Výsledný moment jedné čelisti [Nm] 

n Otáčky motoru [min-1] 
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n Počet činných závitů [-] 

nk Otáčky kola [min-1] 

nM Otáčky motoru při MtM [min-1] 

nmax Maximální otáčky motoru [min-1] 

nr Rozjezdové otáčky [min-1] 

p tlak [kPa] 

p Měrný tlak [kPa] 

P Výkon  [kW] 

Q Množství tepla [J] 

r Poloměr otáčení [m] 

rk Poloměr kola [m] 

R1 Vnější poloměr spojky [mm] 

R2 Vnitřní poloměr spojky [mm] 

s Dráha ujetá vozidlem [m] 

S Celková třecí plocha [cm2] 

t Čas  [s] 

tp Čas prokluzu spojky [s] 

Δt Přírůstek teploty [°C] 

v Rychlost vozidla [m/s] 

v0 Počáteční rychlost [m/s] 

vk Rychlost kola [m/s] 

wk Modul průřezu v krutu [mm3] 

y Podélná deformace pružiny [mm] 

y1 Stlačení pružiny ve stavu 1 [mm] 

yF Stlačení pružiny při síle F [mm] 

 

  



12 

 

 
Písmena řecké abecedy 

 
α Úhel sklonu vozovky [°] 

β Míra bezpečnosti [-] 

γ Součinitel určující část práce při prokluzu [-] 

m Stálé zpoždění motoru [m∙s-2] 

v Stálé zrychlení vozidla [m∙s-2] 

c Stálé zrychlení motoru v bodě C [m∙s-2] 

µ Součinitel tření [-] 

µt Teoretický součinitel tření [-] 

µk Korigovaný součinitel tření [-] 

ηm Mechanická účinnosti [-] 

m Úhlová rychlost motoru [rad∙s-1] 

p Úhlová rychlost převodovky [rad∙s-1] 

π Ludolfovo číslo [-] 

σpt Mez pevnosti v tahu [MPa] 

τdov k Dovolené napětí v krutu [MPa] 

τk Napětí v krutu [Mpa] 

φ Wahlův korekční součinitel [-] 
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1. ÚVOD 

Problematikou práce je výpočet odstředivé třecí spojky závodního motocyklu 

z hlediska tepelného namáhání a návrh konstrukčních změn vedoucí ke zlepšení účinnosti 

spojky či odvodu tepla. Cílem práce je analyzovat funkci odstředivé spojky, zjistit hodnoty 

přírůstku teploty spojky pomocí výpočtu a tyto hodnoty následně porovnat s praktickým 

měřením. 

V úvodní části bude pro seznámení s tématem vypracována rešerše třecích spojek 

motorů včetně popisu funkce odstředivé třecí spojky. Rešerše bude obsahovat základní 

rozdělení spojek vozidlových motorů, detailní popis některých vybraných spojek a bude 

doplněna o obecný výpočet třecí spojky z hlediska základních rozměrů a namáhání. 

V první kapitole praktické části bude čtenář seznámen s motocyklem Blata Origami 

B1 – KIT, ve kterém se odstředivá spojka nachází. Dále bude vysvětlen princip a funkce 

použité automatické odstředivé spojky Blata. Pro představu a pochopení funkce spojky 

bude vytvořen kompletní 3D model včetně všech obsahovaných dílů. V závěru této 

kapitoly bude obecný výpočet spojky modifikován a aplikován pro tuto odstředivou 

spojku. Hlavními zkoumanými parametry řešené spojky jsou hodnoty přírůstku teploty Δt 

a hodnoty měrné práce �̅�.  

Další kapitola bude obsahovat přehlednou grafickou a numerickou prezentaci 

výsledků výpočtu oteplení spojky v závislosti na jednotlivých parametrech ovlivňujících 

přírůstek teploty a měrné práce. 

V páté kapitole bude popsáno provedení praktického měření zkoumaných funkčních 

otáček spojky spolu s přírůstkem teploty pro jednotlivá nastavení. Následně budou 

naměřené hodnoty porovnány s výpočtovými a bude zhodnocena vhodnost použité 

výpočtové metodiky. 

Na základě porovnání vypočtených a naměřených hodnot bude v poslední kapitole 

práce uvedena řada návrhů konstrukčních a materiálových změn vedoucích k teoretickému 

zlepšení účinnosti a odvodu tepla spojky. Tato kapitola bude rovněž obsahovat rozbor 

parametrů ovlivňující životnost spojky a doporučení pro takové nastavení spojky, aby bylo 

dosaženo její požadované účinnosti a životnosti.  Rozbor jednotlivých parametrů spojky by 

mohl být přínosem pro uživatele motocyklu. Návrhy konstrukčních změn pak mohou být 

inspirací a přínosem pro výrobce spojky. 
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2. REŠERŠE TŘECÍCH SPOJEK MOTORŮ A FUNKCE 

ODTSŘEDIVÉ SPOJKY 

Spojka je převodové ústrojí určené pro přenos a krátkodobé přerušení točivého 

momentu, jehož základní dvě části, část hnací a část hnaná, jsou spolu silově spojeny, 

avšak například u odstředivé třecí spojky toto neplatí, jelikož je spojka v klidovém režimu 

rozepnuta a přenášení točivého momentu se děje vyvoláním odstředivé síly způsobené 

otáčkami motoru, resp. klikového hřídele. Spojka slouží také jako tlumič torzních kmitů 

motoru. 

2.1 Druhy spojek 

Spojky dělíme podle druhu silového spojení hnací a hnané části: 

I. třecí  

a) pružinové - kuželové 

- kotoučové (suché) 

- lamelové (mokré) 

b) odstředivé 

II. elektromagnetické (s přítlačným kotoučem a práškové) 

III. kapalinové 

V dnešní době se převážně používá třecích, pružinových, jednokotoučových spojek. 

Při velkých přenášených momentech mohou být spojky dvou nebo i tříkotoučové. 

Třecí spojky jsou spojky, u kterých spojení hnací a hnané části se uskutečňuje třením 

mezi těmito částmi, které jsou k sobě přitlačovány. Vypínání spojky se děje oddálením 

obou částí a může být mechanické, pneumatické, hydraulické nebo elektrické, ovládané 

nohou či rukou, avšak i samočinné. 

Podle typu použité přítlačné pružiny se suché třecí spojky dělí na: 

c) spojky s vinutými pružinami 

d) spojky s talířovou pružinou 

e) spojky s membránovou pružinou 
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Obr. 1: Činnost spojky při rozjezdu vozidla[3] 

 

2.2 Kuželová třecí spojka 

Kuželová třecí spojka se skládá ze setrvačníku, ve kterém je vnitřní kuželová třecí 

plocha, z třecího kotouče s kuželovou třecí plochou s obložením, z pouzdra, z přítlačné 

pružiny a vypínacího ústrojí. Kuželové spojky mají velmi tvrdý záběr a v současné době 

se již nepoužívají. Vyskytují se pouze v automobilech starší výroby. Principu kuželových 

spojek je využíváno v převodovkách u synchronizačních spojek nebo ve starších 

planetových převodovkách jako brzd členů planetového převodu. [1] 

 

Obr. 2: Schéma kuželové třecí spojky[1] 

 

2.3 Suchá třecí spojka s obvodovými vinutými pružinami 

U pružinových třecích spojek jsou hnací a hnaná část k sobě přitlačovány silou 

pružin (někdy bývá tato síla ještě zvyšována odstředivou silou). Spojky s vinutými 

pružinami mají nepříznivý průběh silové charakteristiky, podmíněné přítlačnou silou, která 
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s opotřebením lineárně klesá. Proto se u nové spojky musí stanovit vyšší přítlačná síla, 

aby se zajistila dostatečná rezerva přenosu točivého momentu i při plném opotřebení 

spojky. Kromě toho stoupá vypínací síla při vypnutí spojky. Počet vinutých pružin 

je závislý na velikosti přenášeného momentu. Klasické provedení suché jednokotoučové 

spojky je naznačeno na obr. 3. [3] 

 

Obr. 3: Schéma kotoučové suché spojky s obvodovými pružinami [3] 

 

Nosnou část tvoří deska (1), tzv. spojkový kotouč z ocelového plechu. Kotouč 

je vybaven různě tvarovanými zářezy proti kroucení při zvýšených teplotách. Na desce 

je upevněno obložení (9) s požadovanými třecími vlastnostmi. Tloušťka obložení se řídí 

podle provozních poměrů a zatížení spojky a bývá v rozmezí 2,5 až 8 mm. Přítlačný 

kotouč (2) je na spojkový kotouč přitlačován pružinou (4). K vypínání spojky slouží 

vypínací objímka (8) s axiálním kuličkovým ložiskem. Vypínací páčky jsou spojeny 

s přítlačným kotoučem (2) pomocí šroubů (6), které slouží k seřízení spojky. Štít spojky (3) 

je vyroben z plechu, kvůli redukci hmotnosti. Spojka je připevněna k setrvačníku motoru 

(10). Velká hmotnost setrvačníku je výhodná pro akumulaci tepla, které je generováno 

třením při prokluzu spojky na třecí ploše. K akumulaci tepla slouží rovněž přítlačný kotouč 

(2) vyrobený ze speciální litiny. Mezi přítlačnou deskou a vinutými pružinami bývají často 
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izolační podložky (11), které snižují přenos tepla na vinuté pružiny. Spojkový kotouč (1) 

je axiálně posouvatelný díky drážkovanému uložení náboje kotouče a hnacího hřídele 

převodovky. Při vypnutí spojky tlačí vypínací objímka (8) na vypínací páčky (5), které 

přerušují styk přítlačného kotouče (2) se spojkovým kotoučem (1) a stlačují tlačné vinuté 

pružiny. [3] 

2.4 Kotoučová třecí spojka se středovou vinutou pružinou 

Přítlačná síla je vyvozována jedinou (převážně) nebo dvěma středovými pružinami, 

uložených souose s hnaným hřídelem. Spojky tohoto uspořádání jsou např. v nákladních 

automobilech Tatra a Ifa. [1] 

 

Obr. 4: Schéma kotoučové třecí spojky se středovou vinutou pružinou[1] 

 

2.5 Kotoučová třecí spojka s talířovou pružinou 

U tohoto typu spojky způsobuje přítlačnou sílu talířová pružina. Vějíř jazýčků 

vytvořený radiálními zářezy, které vycházejí ze středu, zastává rovněž funkci vysouvacích 

páček. V dnešní době jsou především tyto spojky používány u osobních automobilů. 

U konstrukce spojky s využitím talířové pružiny je vyžadováno menšího zástavbového 

prostoru při zachování totožné přítlačné síly. Spojka je zároveň schopná přenášet poměrně 

vysoké otáčky motorů moderních automobilů. V daných rozměrech spojky je umožněno 

většího vypínacího kroku, kterým je snížena ovládací síla působící na ovládací prvek 

spojky. Použití talířové pružiny umožní jednodušší montáž, použití menšího počtu dílů 

a příznivý průběh přítlačné a vypínací síly oproti vinutým pružinám. (obr. 5). [1] 
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Obr. 5: Charakteristika talířové pružiny[1] 

Vlivem opotřebení třecího obložení se zmenšuje přítlačná síla vinuté pružiny, 

což vede ke snížení součinitele bezpečnosti spojky. Během provozního opotřebení 

vykazuje talířová pružina mnohem menší změnu přítlačné síly. S opotřebením spojky 

nejdříve součinitel bezpečnosti mírně stoupá, a jakmile dosáhne maxima, začne klesat. 

Polohu tohoto maxima je možné nastavovat. Taktéž síla pro vypínání spojky je podstatně 

nižší. [1] 

 

Obr. 6: Průběh přítlačných sil u spojek s vinutou a talířovou pružinou[1] 

 

Kde:  

1 – průběh přítlačné síly vinuté pružiny, 2 – průběh přítlačné síly talířové pružiny, 

Fp – přítlačná síla pružiny, 0 – provozní opotřebení, N – nová spojka, V – vypínací 

zdvih, h – zdvih spojky 

Spojky s talířovou pružinou mají i jisté nevýhody, mezi které patří poměrně složitá 

technologie výroby a z ní plynoucí nechtěna širší výrobní tolerance. 
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Obr. 7: Činnost spojky s talířovou pružinou[1] 

 

Kde: 

1 – přítlačný kotouč, 2 – talířová pružina, 3 – štít spojky, 4 – drátěná pojistka sloužící 

jako klopný břit, 5 – distanční čep, 6 – pojistka talířové pružiny 

2.6 Lamelová třecí spojka 

Jedná se z velké většiny o mokrý typ spojky. Tyto spojky jsou běžné u motocyklů 

a často pásových vozidel, kde mohou plnit funkci rozjezdové spojky nebo funkci 

směrových spojek. U automobilu se vyskytují výjimečně. Výhodou lamelových spojek 

je velmi měkký záběr, protože při zapínání postupně na sebe dosedá velký počet třecích 

ploch, to je dáno celkovým počtem lamel. Většinou jich bývá 6. Také rozměry spojky 

jsou přijatelné i při požadavku přenosu značných točivých momentů. Nevýhodou je velká 

členitost spojky a pracná výroba, možnost slepování hnacích a hnaných lamel. Lamely 

mohou být vystřihované z ocelového plechu i lité, bez obložení i s obložením. Malé 

lamelové spojky mají nejčastěji lamely v olejové lázni. Velké spojky bývají zpravidla 

suché. Principu lamelové spojky je využito v samočinných hydromechanických 

a planetových převodovkách. [1] 
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Obr. 8: Činnost lamelové spojky[1] 

 

2.7 Odstředivá třecí spojka 

Snaha po zjednodušení obsluhy automobilů vedla k odstranění pedálu spojky, 

k tzv. dvoupedálovému ovládání. U většiny levných dvoupedálových systémů najdeme 

odstředivě zapínané spojky. 

Odstředivá třecí spojka může působit v axiálním (obr. 9) nebo radiálním směru. 

Radiálně působící spojka se používá jako samočinná u mopedů a menších motocyklů jako 

suchá i jako spojka v olejové lázni. Radiální třecí spojka je použita i v motocyklu Blata 

minimoto v kombinaci s motorem Blata W40 factory kit, kde bude v další kapitole 

počítána. 

Spojka založená na principu odstředivé síly působící na závaží je charakteristická 

setrvačnou hmotou při spínání spojky a tím pomalejším vypínáním. Při rozjezdu zapínání 

spojky vyhovuje, avšak při řazení rychlostních stupňů, kdy je zapotřebí rychlého vypnutí 

spojky, by u odstředivé spojky trvalo dlouho, než by klesly její otáčky a tím i odstředivá 

síla natolik, aby se spojka vypnula. Proto se při řazení vypíná odstředivá spojka s pomocí 

nějaké automatiky, obvykle podtlakovým válcem, napojeným na sací potrubí motoru, 

který je ovládán elektricky nebo tlačítkem na rukojeti řadicí páky nebo přímo pohybem 

páky.  

Všechny odstředivé spojky mají nevýhodu, že při stojícím motoru je přerušeno 

spojení motoru s hnací nápravou. Tím je znemožněno uvedení motoru do chodu 
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roztlačením vozidla nebo jeho brzdění na svahu zařazením rychlostního stupně. Tuto 

nevýhodu odstraňuje použití překlenutí volnoběžkou, která spojuje hřídel volnoběžky 

přímo s klikovým hřídelem. [1] 

 

Obr. 9: Axiální odstředivá třecí spojka Saxomat [1] 

 

Na setrvačníku (1) je připevněna odstředivá spojka s opěrnou deskou (3), 

závažíčkem (6) a přítlačným kotoučem (4). S třecím kotoučem odstředivé spojky (2) 

je spojen hnací kotouč (5) normální spojky. Závažíčka odstředivé spojky jsou válečky, 

které se odstředivou sílou vklíní mezi přítlačný kotouč a opěrnou desku a tím spojku 

zapnou. Skříň volnoběžky a setrvačník jsou ke klikovému hřídeli připevněny šrouby. 

Volnoběžka (7) nezabraňuje tomu, aby se motor otáčel rychleji než hřídel volnoběžky, 

nedovolí však rychlejší otáčení hřídele volnoběžky než klikového hřídele. 

Proto lze roztočit motor roztlačením i při vypnuté odstředivé spojce a je možno motorem 

brzdit. Také je možno použít motoru přes zařazený převodový stupeň jako parkovací 

brzdy.[1] 

2.8 Materiály spojkového obložení 

Materiály spojkového obložení bychom mohli považovat za analogii třecích 

materiálů brzdového obložení. Funkce těchto materiálu je skutečně stejná, 

ale u spojkového obložení musíme brát ohled na rotaci a tak i deformaci obložení 

jak v axiálním tak radiálním směru, kdežto brzdové obložení se rotačně nepohybuje. Rotací 

vysokými úhlovými rychlostmi vystavujeme obložení veliké odstředivé síle. Odstředivá 
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síla může vést k praskání třecích segmentů a následně ke ztrátě účinnosti spojky. V dnešní 

době je v běžném provozu nejrozsáhlejším třecím materiálem organická směs. Pro závodní 

a speciální vozidla se používá směs anorganická, keramická, slinutá či uhlíková. U vozidel 

Formule 1 se převážně používá více lamelová spojka, kdy lamely jsou vyrobeny z karbonu. 

 

Obr. 10: Charakteristika třecích materiálů značky HAWK performance[16] 

 

I. Organická obložení 

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

současně vyráběných lamel. Dříve používaná vlákna azbestu byla pro svou karcinogennost 

nahrazena bezazbestovými vlákny. Moderně se tedy obložení vyrábí z vláken minerální 

vlny, uhlíku nebo aromatických polyamidů. Jako matrice se používá 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 organické obložení má zaručenou 
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tepelnou odolnost přibližně do 300°C a jejich součinitel tření se pohybuje na hranici 

hodnoty 0,3. [7] 

II. Anorganická obložení 

Anorganická obložení je používáno u teplotně velmi namáhaných spojek. Většinou 

se nachází ve sportovních vozech či v závodních speciálech. Podle použitého materiálu 

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

je ovlivněn 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 umožňují součinitel tření až 0,5. Takto vysoký součinitel tření sice zaručí 

možnost přenesení většího krouticího momentu, ale za cenu výrazně většího opotřebení 

třecí plochy setrvačníku a přítlačného kotouče. [7] 

III. Forma aplikace třecích materiálů 

Nýtováním – provádí se na speciálních pneumaticko-hydraulických lisech 

s regulovaným tlakem a zdvihem včetně progrese tlaku v průběhu vlastního nýtovacího 

procesu, čímž je dosaženo optimálního dotažení nýtu. 

Lepením – za použití speciálního, za tepla tvrzeného lepidla. Při přípravě povrchů 

lepeného spoje je kladen velký důraz na dodržení technologie včetně tryskáni a odmaštění 

povrchů. Vytvrzování lepeného spoje je prováděno řízeným procesem ve velkoobjemové 

peci tak, aby byla zajištěna vysoká pevnost lepeného spoje, která je následně kontrolována. 

Lisováním – třecí materiál je přímo lisován na podložní materiál vysokými tlaky 

za tepla, většinou ve speciálních formách a přípravcích. 

Vkládáním do úložiště – přesně obrobené segmenty nebo lamely jsou vkládány 

do kovových unášečů, většinou přímo u zákazníka při kompletaci stroje.[15] 

2.9 Výpočet třecí spojky 

Výpočet třecí spojky v této kapitole rozdělíme na určení základních rozměrů, 

pevnostní výpočet a oteplení spojky. Nejprve bude výpočet znázorněn obecně 
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dle používaných metod a poté jej budeme aplikovat na odstředivou třecí spojku pro motor 

Blata W40 factory kit. 

A. Určení základních rozměrů spojky 

Při určování základních rozměrů spojky vycházíme z krouticího momentu motoru 

a hledáme hodnotu přítlačné síly, rozměry obložení a počet třecích ploch. 

Pro přenášený moment musíme vyvodit přítlačnou sílu, která bude působit 

na obložení měrným tlakem p [Pa]. [1]. 

 

Obr. 11: Třecí plocha spojky s rozměry obložení[1] 

 

Plocha elementárního mezikruží o šířce dy je pak: 

 
dS = 2Π ∙ y ∙ dy 

(2.9.1) . 

Přítlačná síla působící na tuto plochu: 

 
dFp = p ∙ dS = p ∙ 2Π ∙ y ∙ dy 

(2.9.2) . 

při součiniteli tření mezi plochami μ způsobuje přítlačná síla třecí sílu: 

 
d𝐹𝑇 = μ ∙ dFp = μ ∙ p ∙ 2Π ∙ y ∙ dy 

(2.9.3) . 

třecí síla pak na rameni y určuje elementární přenášený moment: 

 
d𝑀𝑇 = y ∙ d𝐹𝑇 = y ∙ μ ∙ p ∙ 2Π ∙ y ∙ dy 

(2.9.4) . 

Celkový moment, který je spojka schopna přenést dostaneme integrací rovnice 

(3.1.4) v mezích 𝑅2 až 𝑅1 pro případ a) nebo b). 
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a) Tlak ve všech místech obložení je konstantní (p=konst.), což platí pro novou 

nezaběhnutou spojku. 

Točivý moment přenášený spojkou: 

 
𝑀𝑇 = μ ∙ p ∙ 2Π ∙ ∫ 𝑦2

𝑅1

𝑅2

∙ dy = μ ∙ p ∙ 2Π |
𝑦3

3
|

𝑅2

𝑅1

= μ ∙ p ∙ 2Π
𝑅1

3 − 𝑅2
3

3
 

(2.9.5) . 

a pro k třecích ploch schopných přenášet točivý moment: 

 𝑀𝑇 =
2

3
μ ∙ p ∙ Π ∙ k ∙ (𝑅1

3 − 𝑅2
3) (2.9.6) . 

Pro přítlačnou sílu pružin dostaneme integrací rovnice (3.1.2): 

 
Fp = p ∙ 2Π ∙ ∫ 𝑦

𝑅1

𝑅2

∙ dy = p ∙ 2Π ∙ |
𝑦2

2
|

𝑅2

𝑅1

= 𝑝 ∙ 𝛱 ∙ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) 
(2.9.7) . 

a dosazením do předchozí rovnice (3.1.6) za p: 

 
p =

𝐹𝑝

𝛱 ∙ ((𝑅1
2 − 𝑅2

2)
 

(2.9.8) . 

dostaneme: 

 
Mt =

2

3
∙ 𝜇 ∙ 𝐹𝑝 ∙ 𝑘

𝑅1
3 − 𝑅2

3

(𝑅1
2 − 𝑅2

2)
 

(2.9.9) . 

Pak přítlačná síla Fp: 

 Fp =
3 ∙ 𝑀𝑡(𝑅1

2 − 𝑅2
2)

2 ∙ 𝜇 ∙ 𝑘(𝑅1
3 − 𝑅2

3)
 (2.9.10) . 

b) Pro zaběhnutou spojku platí, že opotřebení obložení ve směru přítlačné síly je 

všude stejné, musí tedy platit, že: 

 
p ∙ v = konst. 

(2.9.11) . 

Neboť opotřebení je úměrné tlaku a rychlosti, jakou se po sobě jednotlivé místa 

smýkají. 
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Dosazením za v = y ∙ ω do rovnice (3.1.11) je 𝑝 ∙ (𝑦 ∙ 𝜔) = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. a je-li 

𝜔 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. Musí i 

 
𝑝 ∙ 𝑦 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

(2.9.12) . 

V tomto případě je přítlačná síla: 

 
Fp = p ∙ y ∙ 2Π ∙ ∫ 𝑑𝑦

𝑅1

𝑅2

= p ∙ y ∙ 2Π ∙ |𝑦|𝑅1

𝑅2 = 𝑝 ∙ 𝑦 ∙ 2𝛱 ∙ (𝑅1 − 𝑅2) 
(2.9.13) . 

Kde 𝑝 ∙ 𝑦 je konstanta a proto ji neintegrujeme. 

Z rovnice (3.1.13) vyjádříme 𝑝 ∙ 𝑦: 

 
𝑝 ∙ 𝑦 =

𝐹𝑝

2𝛱 ∙ (𝑅1 − 𝑅2)
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

(2.9.14) . 

Je to rovnice rovnoosé hyperboly, jejíž průběh udává rozložení tlaku na obložení. 

Dosazením středního poloměry za y tj. 

𝑦 =
𝑅1 + 𝑅2

2
        je      𝑝 =

𝐹𝑝

𝛱(𝑅1
2 − 𝑅2

2)
 

Tj. pro tlak na středním poloměru platí stejný výraz jako v rovnici (3.1.7). 

Na vnitřním poloměru R2 je tlak větší, na vnějším R1 je menší (obr. 12). 

 

Obr. 12: Průběh rozložení tlaku p na obložení[1] 
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Rovnici pro točivý moment (3.1.5) lze přepsat do tvaru: 

 
𝑀𝑇 = μ ∙ p ∙ 2Π ∙ ∫ 𝑦

𝑅1

𝑅2

∙ dy 
(2.9.15) . 

a dosazením za 𝑝 ∙ 𝑦 z rovnice (3.1.14) dostaneme: 

 

𝑀𝑇 = μ ∙
𝐹𝑝

2𝛱 ∙ (𝑅1 − 𝑅2)
∙ 2𝛱 ∙ ∫ 𝑦

𝑅1

𝑅2

∙ dy = μ ∙
𝐹𝑝

𝑅1 − 𝑅2
∙

𝑅1
2 − 𝑅2

2

2
=

= 𝜇 ∙ 𝐹𝑝 ∙
𝑅1 + 𝑅2

2
 

(2.9.16) . 

a pro k třecích ploch: 

 𝑀𝑇 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑝 ∙
𝑅1 + 𝑅2

2
∙ 𝑘 (2.9.17) . 

Pouhý teoretický výpočet nemůže být jediným kritériem pro návrh spojky. 

Při dimenzování je třeba brát zřetel i na zahřívání spojky. Důležité jsou i setrvačné hmoty 

spojené s hnací a hnanou částí, počet převodových stupňů a jejich rozsah, otáčky motoru 

odpovídající zapínání spojky a počet provozně nutných zapínání. Tyto okolnosti se pak 

vyjadřují součiniteli, jejímž se např. korigují skutečné součinitelé tření obložení 

na praktické součinitele. [1] 

Součinitel tření obložení a opotřebování jsou určovány následujícími vlivy: 

- dobou namáhání, 

- strukturou materiálu obložení, 

- přítlačným tlakem, 

- rychlostí skluzu, 

- materiálem protilehlé třecí plochy. 

Součinitel tření μ obložení je různý a závislý na značce, druhu apod. Mění 

se i měrným tlakem, velikostí prokluzu a teplotou (obr. 13). [1] 
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Obr. 13: Závislost součinitele tření vybraných třecích materiálů na teplotě[1] 

 

Tyto laboratorně zjištěné hodnoty součinitele tření (průměrně μ=0,3) je tedy nutno 

korigovat, neboť vlivem uhlazení po záběhu, pronikáním maziva do třecích ploch 

a částečným spálením povrchové vrstvy prokluzem při rozjezdu se hodnota součinitele 

tření snižuje. Pro výpočet se proto volí součinitel tření μt=0,24 a tato hodnota se ještě 

koriguje bezpečností, která zahrnuje různé provozní vlivy. Přehled hodnot bezpečnosti 

a konečných hodnot součinitele tření μk pro různé druhy vozidel je uveden v tabulce 1. 

U lamelových spojek s osinkovým obložením v olejové lázni se doporučuje μk=0,07 

až 0,08, u spojek s ocelovými lamelami v lázni ze směsi oleje a petroleje μk=0,035 až 0,05. 

Správná volba součinitele tření je velmi důležitá, neboť spojka má při sepnutí 

umožnit měkký záběr, ale při přenosu točivého momentu nesmí prokluzovat. [1] 

Tabulka 1: Konečné korigované hodnoty součinitele tření μk [1] 

druh vozidla μt bezpečnost μk 

běžné osobní automobily 

0,24 

1,4 až 1,6 0,17 až 0,15 

osobní automobily s velkým výkonem motoru asi 1,3 0,18 až 0,15 

nákladní automobily, dálkové autobusy 1,75 až 2,0 0,14 až 0,12 

těžké nákladní automobily, městské autobusy 2,0 0,12 

automobily ve zvláště těžkém provozu 2,3 až 2,7 0,105 až 0,09 
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Měrný tlak u suchých spojek se volí podle druhu vozidel v těchto mezích: 

osobní automobily . . . .  𝑝 = 200 𝑎ž 250 𝑘𝑃𝑎 

nákladní automobily . . . 𝑝 = 150 𝑎ž 200 𝑘𝑃𝑎 

autobusy. . . . . . . . . . . . . 𝑝 = 105 𝑎ž 125 𝑘𝑃𝑎 

U lamelových spojek v lázni se doporučuje u osinkového obložení měrný tlak 400 

až 600 kPa a nesmí být menší než 200 kPa, aby se z třecích ploch vytlačil olej. 

U ocelových lamel se volí tlak v rozmezí 90 až 160 kPa. 

Poměr R2 : R1 se volí 0,8 pro osobní automobily až 0,55 pro těžké nákladní 

automobily a rozměry se upravují na normalizované hodnoty rozměrů obložení. [1] 

B. Návrh spojky podle Fichtel a Sachs 

Vzhledem k tomu, že firma F a S patří ve svém oboru ke světové špičce a dodává 

spojky celé řadě evropských firem, uvedeme si postup výpočtu podle F a S. Výpočet 

je obdobou výpočtu uváděného Čudakovem v literatuře. [1] 

Pro moment přenášený spojkou platí obdobně jako v předchozí kapitole (rovnice 

3.1.9) 

 Mt =
2

3
∙ 𝜇 ∙ 𝐹𝑝 ∙ 𝑘

𝑅1
3 − 𝑅2

3

𝑅1
2 − 𝑅2

2 (2.9.18) . 

Pak Fp: 

 Fp =
3 ∙ 𝑀𝑡(𝑅1

2 − 𝑅2
2)

2 ∙ 𝜇 ∙ 𝑘(𝑅1
3 − 𝑅2

3)
 (2.9.19) . 

 
Mt = β ∙ 𝑀𝑡𝑀  

(2.9.20) . 

Kde: 

μ  součinitel tření, který se volí pro předběžný návrh 0,2 až 0,3 u organických 

obložení a 0,4 u anorganických obložení, 

β  míra bezpečnosti (od 1,2 u osobních automobilů do 2,0 u těžkých 

nákladních sklápěčkových nákladních automobilů), 

𝑀𝑡𝑀 maximální točivý moment motoru [Nm]. 
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Další postup výpočtu zahrnuje v ohřevu spojky práci, která je úměrná velikosti 

třecích ploch. Tou je dáno namáhání a opotřebení spojky. 

I. Výpočet měrné práce 

Pro zjednodušení výpočtu je třeba zavést několik zjednodušujících předpokladů: 

- otáčky motoru n [1/s] jsou v průběhu činnosti spojky při rozjezdu (prokluz 

a zrychlování) konstantní, 

- spojka přenáší při rozjezdu konstantní moment, čímž zrychlení vozidla 

v tomto časovém úseku je konstantní. 

Z práce spojky se předává vozidlu výkon 𝑃 = 𝑀 ∙ 𝑛. Na základě zjednodušeného 

diagramu činnosti spojky při rozjezdu (obr. 14) pak je práce odevzdaná motorem 

reprezentována plochou ohraničenou body OÁBF.[1] 

 

Obr. 14: Diagram činnosti spojky při rozjezdu[1]  

 

 𝐴𝑀 = 𝑃 ∙ 𝑡𝑝 = 𝐹 ∙ 𝑣 ∙ 𝑡𝑝 =
𝑀𝑡𝑀

𝑅
∙ 2𝛱 ∙ 𝑅 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡𝑝 = 𝑀𝑡𝑀 ∙ 2𝛱 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡𝑝 [𝐽] (2.9.21) . 

Kde: 

 n jsou otáčky motoru při rozjezdu a volí se pro zážehové motory [1/s] 

𝑛 =
𝑛𝑀

3
+ 25, 

 𝑛𝑀  jsou otáčky při 𝑀𝑡𝑀, pro vznětové motory 𝑛 = 0,75 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥, 

𝑛𝑚𝑎𝑥  jsou maximální otáčky motoru,  

 𝑡𝑝 je čas prokluzu spojky [s]. 
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Práce motoru při rozjezdu se dělí na práci potřebnou k prokluzu spojky 𝐴𝑝 (plocha 

ohraničená body OÁB) a na práci potřebnou pro zrychlení 𝐴𝑎  (plocha OBF). Pak platí 

𝐴𝑀 = 𝐴𝑝 + 𝐴𝑎 [J] a na základě zjednodušení je: 

 𝐴𝑝 = 𝐴𝑎 =
𝐴𝑀

2
= 𝑀𝑡𝑀 ∙ 𝛱 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡𝑝 [𝐽] (2.9.22) . 

Vozidlu přiváděná práce potřebná pro zrychlení je dána kinetickou a potenciální 

energií vozidla a práci potřebnou k překonání odporu valení. Vzhledem k mechanické 

účinnosti (𝜂𝑚 = 0,95) je práce potřebná pro zrychlení dána vztahem: [1] 

 𝜂𝑚 ∙ 𝐴𝑎 =
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 [𝐽] (2.9.23) . 

Kde: 

s  dráha ujetá vozidlem [m], 

m dovolená celková hmotnost vozidla popř. soupravy [kg], 

f  součinitel odporu valení - pro asfaltovou vozovku . . . 0,015 

- pro štěrkovou vozovku . . . . 0,030 

- pro terén . . . . . . . . . . . . . .  . 0,15 

g  gravitační zrychlení [𝑚/𝑠2] 

Vzhledem k tomu, že stoupání je uvedeno v %, musíme pro stoupání (tg α) najít 

ze sin α úhel α (pro malé úhly platí sin α = tg α) 

Pro dráhu zrychleného pohybu platí: 

 𝑠 =
1

2
(𝑣0 + 𝑣) ∙ 𝑡         [𝑚] (2.9.24) . 

a pro rozjezd z klidu: 

 𝑠 =
1

2
𝑣 ∙ 𝑡         [𝑚] (2.9.25) . 
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S použitím 𝑣𝑘 = 𝑤𝑘 ∙ 𝑟𝑘[𝑚/𝑠] pro rychlost a 𝑖𝑐 =
𝑛

𝑛𝑘
, kde index k přísluší hnacím 

kolům vozidla, můžeme psát: 

 
𝑣𝑘 =

2 ∙ 𝛱 ∙ 𝑛 ∙ 𝑟𝑘

𝑖𝑐
       [

𝑚

𝑠
] 

(2.9.26) . 

Kde: 

 ic je celkový převodový poměr převodového ústrojí. 

Po dosazení za 𝜂𝑚 , 𝑠, 𝑣 𝑎 𝐴𝑎  z rovnic (2.2.7; 2.2.8 a 2.2.5) do rovnice 3.2.6 

dostaneme čas prokluzu: 

 
𝑡𝑝 =

2 ∙ 𝛱 ∙ 𝑟𝑘 ∙ 𝑛 ∙ 𝑚

𝑖𝑐 ∙ [0,95 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 ∙

𝑖𝑐

𝑟𝑘
− 𝑚 ∙ 𝑔(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

        [𝑠] 
(2.9.27) . 

a dosazením za 𝑡𝑝 do rovnice 3.2.5 dostaneme pro práci potřebnou ke zrychlení: 

 
𝐴𝑝 = 𝑀𝑡

𝑀 ∙ 𝛱 ∙ 𝑛 ∙
2 ∙ 𝛱 ∙ 𝑟𝑘 ∙ 𝑛 ∙ 𝑚

𝑖𝑐 ∙ [0,95 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 ∙

𝑖𝑐

𝑟𝑘
− 𝑚 ∙ 𝑔(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

 
(2.9.28) . 

a po úpravě: 

 
𝐴𝑝 =

19,7 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑟𝑘

2 ∙ 𝑚

𝑖𝑐 ∙ [0,95 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 ∙ 𝑖𝑐 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟𝑘(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

      [𝐽] 
(2.9.29) . 

Hledaná měrná práce je potom: 

 �̅� =
𝐴𝑝

𝑆
=

19,7 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑟𝑘

2 ∙ 𝑚

𝑆 ∙ 𝑖𝑐 ∙ [0,95 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 ∙ 𝑖𝑐 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟𝑘(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

   [𝐽/𝑐𝑚2] (2.9.30) . 

Kde:  

S  je celková třecí plocha kotouče [𝑐𝑚2]. 

 𝑆 =
𝛱

4
∙ (𝐷2 − 𝐷2

2) ∙ 𝑘       [𝑐𝑚2] (2.9.31) . 
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Obr. 15: Tabulka měrné práce pro vozidla nejčastěji požívané v ČSSR[1] 

 

Bude-li hodnota měrné práce �̅� nekonečná nebo záporná, resp. velmi malá, nelze 

vozidlo rozjet. Nyní si na diagramech objasníme vliv jednotlivých faktorů na měrnou práci 

při rozjezdu vozidla na vodorovné vozovce (α=0). Z obr 15 vyplývá, že zvýšení otáček 

při rozjezdu n a zvýšení hmotnosti m spolu se snižováním celkového převodu 𝑖𝑐  má 

za následek zvýšení měrné práce �̅� . Naopak snížení otáček při rozjezdu a snížením 

hmotnosti m spolu se zvětšováním celkového převodu 𝑖𝑐 má za následek snížení práce �̅�. 

Je vidět, že požadavky na spojky vzrůstají silně se zmenšováním celkového převodu 𝑖𝑐 

a se zvyšujícími se otáčkami při rozjezdu n. [1] 

 

Obr. 16: Vliv m, M, n, 𝑖𝑐 na měrnou práci při rozjezdu na vodorovné vozovce (vlevo) a při 

rozjezdu v 15 % stoupání (vpravo) [1] 
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Na obr. 16 vpravo je ukázán vliv jednotlivých faktorů na měrnou práci při rozjezdu 

v 15% stoupání a konečně na obr. 17 je znázorněn vliv samotného stoupání na měrnou 

práci. 

 

Obr. 17: Závislost měrné práce na rozjezdu do stoupání [1] 

 

Oteplení při prokluzu značně ovlivňuje činnost spojky, její opotřebení a životnost. 

Vzhledem ke špatné tepelné vodivosti třecího obložení, lze konstatovat, že součásti, 

které třecí obložení nemají (setrvačník, přítlačný kotouč), absorbují veškeré teplo 

vznikající při tření. Aby byly tyto součásti schopny přijmout teplo bez značného oteplení, 

je potřeba jejich dostatečně velké hmoty a to z důvodu krátké doby prokluzu a malého 

přestupu tepla do okolí. [1] 

Množství tepla Q [J] je úměrné práci A [J]. 

 
𝑄 = 𝐴𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ 𝛥𝑡 

(2.9.32) . 

Kde:  

Ap práce při prokluzu [kJ], 

m hmotnost zahřívaných součástí [kg], 

c  měrné teplo zahřívaných součástí [
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
], 

𝛥𝑡 přírůstek teploty [°C]. 
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Přírůstek teploty 𝛥𝑡 pak určíme z rovnice (2.8.33): 

 𝛥𝑡 =
𝛾 ∙ 𝐴𝑝

𝑚 ∙ 𝑐
      [°𝐶] (2.9.33) . 

Kde c se volí pro výpočet c=0,4815 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
]  a γ je součinitel určující část práce 

při prokluzu, která se spotřebuje na oteplení počítaných součástí. Přibližně lze říci, 

že se teplo rozkládá rovnoměrně do třecích ploch, čili pro jednokotoučové spojky můžeme 

volit γ=0,5, pro dvoukotoučové γ=0,25. 

Zkušenosti ukázaly, že je-li oteplení spojky 𝛥𝑡 během jednoho sepnutí při rozjezdu 

menší než 8 °C, pak se spojka nebude přehřívat ani při častém vypínání i v nejtěžších 

podmínkách provozu.[1] 

Z rovnice (2.8.34) lze určit hmotnost zahřívaných součástí spojky, při kterém by 

oteplení spojky nepřekročilo danou hodnotu. 

 
𝑚 =

𝛾 ∙ 𝐴𝑝

𝛥𝑡 ∙ 𝑐
      [𝑘𝑔] 

(2.9.34) . 

II. Pevnostní výpočet přítlačné vinuté pružiny 

 𝑀𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑝 ∙

𝑅1 + 𝑅2

2
∙ 𝑘 (2.9.35) . 

nebo 

 𝑀𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑀𝑡
𝑀 =

2

3
𝜇 ∙ 𝐹𝑝 ∙

𝑅1
3 − 𝑅2

3

𝑅1
2 − 𝑅2

2 ∙ 𝑘 (2.9.36) . 

z toho Fp 

 Fp =
3 ∙ 𝑀𝑡(𝑅1

2 − 𝑅2
2)

2 ∙ 𝜇 ∙ 𝑘(𝑅1
3 − 𝑅2

3)
 (2.9.37) . 

Pro určení rozměrů pružiny musíme nejprve volit počet pružin i s ohledem na 

zastavěný prostor a hodnotu přítlačné síly. 
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Přítlačná síla jedné pružiny je pak dána: 

 Fp =
𝐹𝑝

𝑖
 (2.9.38) . 

U šroubových válcových pružin s kruhovým průřezem drátu se při vypínání spojky 

(větší stlačení pružiny) zvětšuje síla, jak vyplývá z charakteristiky tlačné pružiny obr. 18. 

[1] 

 

Obr. 18: Charakteristika pružiny a její rozměry[1] 

 

Z uvedeného vyplývá, že přítlačná síla Fp musí být vyvozována při montážní délce 

pružiny 𝑙1, tj. při 𝐹𝑛 = 𝐹1. Při vypínání spojky se pak tato síla zvětší úměrně k vypínacímu 

zdvihu na hodnotu FF. 

Pro výpočet pružiny uvažujeme, že při vypnutí se síla pružiny zvětší o 20 %, tzv. 

že FF=1,2∙Fp. Podle (2.8.38) pak FF1=1,2∙Fp1. Pro usnadnění zápisu označme tuto sílu F. [1] 
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Šroubová válcová pružina je namáhána na krut a její rozměry se počítají z pevnostní 

rovnice: [1] 

 
Mk ≦ 𝑊𝑘 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘 

(2.9.39) . 

 F ∙
𝐷𝑠

2
≦

𝛱

16
𝑑3 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘 (2.9.40) . 

 F ≦
𝛱 ∙ 𝑑3 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘

8 ∙ 𝐷𝑠
       [𝑁] (2.9.41) . 

Tento přibližný výpočet dává přesnější hodnotu jen pro větší hodnoty poměru vinutí 

𝐷𝑠

𝑑
. Při malých hodnotách poměru vinutí zavádíme do výpočtu tzv. Wahlův korekční 

součinitel.  

 φ =
𝐷𝑠 − 0,25 𝑑

𝐷𝑠 − 𝑑
+

0,615 𝑑

𝐷𝑠
 (2.9.42) . 

A potom pro sílu F platí: 

 F ≦
𝛱 ∙ 𝑑3 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘

8 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝜑
       [𝑁] (2.9.43) . 

Kde:  

𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘 dovolené napětí v krutu [MPa]. 

Pro pružiny vyrobené z ocelového drátu se doporučuje volit dovolené napětí v krutu 

při plném zatížení silou F: 

 
𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘 = 0,28𝜎𝑝𝑡 

(2.9.44) . 

Kde:  

𝜎𝑝𝑡 mez pevnosti v tahu [MPa]. 

Pružinové oceli mají vysokou mez kluzu v krutu 𝜏𝑘 ≐ 600 𝑀𝑃𝑎 a dovolené napětí 

v krutu se volí pro statické zatížení značně vysoké, pro kalenou pružinovou ocel 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘 ≐

500 𝑀𝑃𝑎. 
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Podélná deformace, tj. stlačení pružiny se vypočítá ze vzorce: 

 𝑦 =
8 ∙ 𝐹 ∙ 𝐷𝑠3 ∙ 𝑛

𝐺 ∙ 𝑑4
 (2.9.45) . 

Kde: 

n počet pružících (činných) závitů, 

G modul pružnosti ve smyku [MPa] (pro pružiny z ocelového zušlechtěného 

drátu G=80 000 MPa). 

 

Dosazením do (2.8.43) můžeme psát: 

 F ≦
𝛱 ∙ 𝑑3 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘

8 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝜑
=

𝑦 ∙ 𝑑4 ∙ 𝐺

8 ∙ 𝐷𝑠3 ∙ 𝑛
       [𝑁] (2.9.46) . 

Tuhost pružiny k je dána poměrem síly a stlačení (směrnice přímky) – obr. 16. 

 
k =

𝐹1

𝑦1
=

𝐹𝐹

𝑦𝐹
=

𝐹𝐹 − 𝐹1

𝑧
 

(2.9.47) . 

A s použitím rovnice (2.8.46) dostaneme: 

 
k =

𝐹

𝑦
=

𝛱 ∙ 𝑑3 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘

8 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝜑

𝛱 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷𝑠3 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘

𝜑 ∙ 𝑑 ∙ 𝐺

=
𝑑4 ∙ 𝐺

8 ∙ 𝐷𝑠3 ∙ 𝑛
        [N/mm] 

(2.9.48) . 
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3. VÝPOČET TŘECÍ SPOJKY PRO MOTOR BLATA W40 

FACTORY KIT 

Tato kapitola se zabývá popisem motocyklu, ve kterém je řešená odstředivá spojka 

použita, dále popisem samotné odstředivé spojky a jejím výpočtem, kde hlavním řešeným 

problémem je parametr oteplení spojky. 

3.1 Minibike Blata Origami B1 – KIT 

Jedná se o motocykl kategorie minibike určený pro děti i dospělé k jízdě 

na uzavřených drahách s rovným bezprašným povrchem převážně v letním období. 

Svou konstrukcí je minimoto určené zejména k závodům na uzavřených speciálních 

tratích. Motocykl je vybaven vodou chlazeným jednoválcovým dvoutaktním zážehovým 

spalovacím motorem W40 factory KIT o objemu 39,8 cm3 o maximálním výkonu 9,6 kW 

při 12200 ot/min a krouticím momentu 7,7 Nm při 11500 ot/min. 

 

Obr. 19 Výsledek měření momentové charakteristiky, kde modrá barva reprezentuje výkon a 

krouticí moment motoru Blata W40 factory KIT[12] 

 

Příprava směsi a plnění válce se děje pomocí karburátoru Dell’Orto. Přenos 

krouticího momentu na zadní kolo je realizován přes automatickou odstředivou třecí 

spojku, kde je bubínek spojky přímo spojen s ozubeným pastorkem a moment se přenáší 

přes válečkový řetěz a rozetu na kolo. Nosným prvkem motocyklu je dvoudílný 
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kombinovaný rám složený z ocelových trubek a prvků z lehkých slitin. Maření pohybové 

energie obstarávají kotoučové brzdy s plovoucími kotouči. 

 

Obr. 20: Minibike Blata Origami B1 – KIT 

zdroj: [autor] 

Hmotnost minibiku je pouhých 23 kg a nosnost až 110 kg. Pro zajímavost 

a porovnání zde uvádím tabulku (tabulka 2) výkonových hmotností vybraných motocyklů 

o stejném zdvihovém objemu. Výkonová hmotnost je jasným ukazatelem dynamiky 

vozidla, jedná se tedy o poměr kolik váhy v kg, připadá na 1 kW výkonu motocyklu, 

tzn. čím menší je číslo výkonové hmotnosti, tím dynamičtější je jízdní výkon. 

Tabulka 2: Porovnání výkonových hmotností vybraných motocyklů [8],[9],[10],[11] 

Motocykl 
Blata Origami 

B1 - KIT 
Pasini 

Polini 

Desmodici 
Nitro PS77 

Yamaha 

Aerox 50 

Motor Blata 40 cm3 Bizeta 40 cm3 Polini 40 cm3 Mitsubishi 

49cm3 

Yamaha 

50 cm3 

Výkon 

[kW] 
9,6 8,2 4,6 2,5 3,9 

Hmotnost 

[kg] 
23 24 19 23 94 

Výkonová 

hmotnost 

[kg/kW] 

2,4 2,9 4,13 9,2 24,1 

Foto 
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3.2 Automatická odstředivá spojka Blata 

Motocykl Blata Origami B1 – KIT je vybaven automatickou odstředivou spojkou 

Blata. Hlavní části této spojky jsou: unášeč, čelisti s obložením a závažím, vinuté pružiny, 

spojkový bubínek, skříň spojky, skříň ložiska, pastorek a ložiska. 

 

Obr. 21: 3D model spojky Blata 

zdroj:[autor] 

 

Tato spojka je poměrně jednoduché konstrukce a splňuje požadavek na malý 

zástavbový prostor. Sestavení spojky spočívá v uchycení prvního hlavního konstrukčního 

celku, a to unášeče, tvarovým stykem pomocí pera na klikovou hřídel. Unášeč je vyroben 

s čepy pro volně otočné uložení čelistí, které jsou přes podložku zajištěny v drážce čepu 

pojistnými kroužky. Na unášeči jsou taktéž vytvořeny dorazy pro čelisti ve tvaru L, 

které jsou zároveň provrtány a vybaveny závitem pro stavěcí šroub pružiny. Čelisti spojky 

jsou taktéž provrtány a opatřeny závitem pro šroubek s podložkou, který funguje 

jako závaží a tím ovlivňuje odstředivou sílu na čelist. Obložení – třecí materiál, je na čelist 

nalepeno speciálním lepidlem, které následně tvrdne za zvýšených teplot. Druhým hlavním 

konstrukčním celkem je spojkový bubínek uložený v kuličkovém ložisku ve skříni spojky. 

Do středu bubínku je přes závit našroubován ozubený pastorek, který je rovněž na svém 

druhém konci uložen v kuličkovém valivém ložisku, které je vlisováno do skříně ložiska. 
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Uchycení skříně spojky a skříně ložiska je pak realizováno pomocí šroubů M6 s vnitřním 

šestihranem. 

 

Obr. 22: 3D model sestavy unášeče s čelistmi a pružinami 

Zdroj:[autor] 

 

 Princip spojky je založen na působení odstředivé síly vlivem otáček motoru. 

Při zvyšujících se otáčkách motoru působí na čelisti s obložením odstředivá síla, která má 

za následek pohyb čelistí od osy spojky ke spojkovému bubínku. Za určitých otáček dojde 

k působení čelistí s obložením na spojkový bubínek a začne se přenášet krouticí moment 

přes řetězový převod na zadní kolo. Otáčky, při kterých se spojka začne zapínat, tj začnou 

čelisti působit na spojkový bubínek, jsou nastavovány vinutými pružinami, které tlačí 

čelisti k unášeči silou od předpjatých pružin Fp. Uživatel si tedy může nastavit spojku sám 

podle požadovaného stylu jízdy. Nastavování spojky spočívá v povolování a utahování 

pružin. Při povolení pružin se spojka začne zapínat při nižších otáčkách, naopak 

při přitahování pružin zabírá spojka při vyšších otáčkách. Seřízení odstředivé spojky je 

uvedeno v manuálu výrobku, kde výrobce doporučuje nastavit délku stlačení pružin 

na 21,5-21,8 mm. Otáčky, při kterých se začínají čelisti spojky rozevírat, budou uvedeny 

ve výpočtu v kapitole 3.4. 



43 

 

 

Obr. 23 Schéma spojky pro seřízení s hodnotou stlačení pružin[5] 

 
Tabulka 3: Orientační nastavení spojky[5] 

Orientační 

nastavení spojky 
Závaží N [ot] L [mm] Spínací otáčky 

Jezdec 35 kg / 

RM14 
Z2 1-13/4 22,5 - 22 6800 - 7200 

Jezdec 80 kg / 

W40 
Z2 2-21/4 21,8 – 21,5 8000 - 8500 

Délka nové nezatížené pružiny – L0 = 23 mm 

 

 

3.3 Výpočet vinuté pružiny spojky 

Největší podíl na seřízení spojky mají vinuté pružiny. V závislosti na jejich stlačení 

se mění otáčky, při kterých spojka začíná pracovat, proto zde bude uveden výpočet vinuté 

pružiny s její charakteristikou. 

 

Obr. 24 Schéma vinuté pružiny včetně hlavních rozměrů (vlevo) a 3D model pružiny (vpravo) 
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Pružina má ve volném stavu délku l0=23 mm, spojku nastavujeme pomocí šroubu 

tak, aby délka stlačené pružiny byla l1=21,5 mm, z toho plyne stlačení pružiny y=1,5mm. 

Pak přítlačná síla pružiny: 

 F ≦
𝛱 ∙ 𝑑3 ∙ 𝜏𝑑𝑜𝑣 𝑘

8 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝜑
=

𝑦 ∙ 𝑑4 ∙ 𝐺

8 ∙ 𝐷𝑠3 ∙ 𝑛
=

1,5 ∙ 2,54 ∙ 80000

8 ∙ 6,73 ∙ 5
= 389,63 𝑁 (3.3.1) . 

Kde: 

y podélná deformace (stlačení) pružiny [mm], 

d průměr drátu pružiny [mm], 

G modul pružnosti ve smyku [MPa] (pro pružiny z ocelového zušlechtěného 

drátu G=80 000 MPa), 

Ds střední průměr pružiny [mm], 

n počet činných (pružících) závitů. 

Každá pružina je charakterizována svou tuhostí. Tuhost pružiny k je dána poměrem 

síly a stlačení. 

 k =
𝑑4 ∙ 𝐺

8 ∙ 𝐷𝑠3 ∙ 𝑛
=

2,54 ∙ 80000

8 ∙ 6,73 ∙ 5
= 259,8 𝑁/𝑚𝑚 (3.3.2) . 

 

Graf 1: Charakteristika použitých vinutých pružin 

 

Tato charakteristika vychází z výpočtů pro 3 stavy nastavení pružin. Pro přehlednost 

uvedu hodnoty síly pružin v těchto stavech do tabulky 4. 
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Tabulka 4: Síla pružiny pro jednotlivé stavy 

stlačení pružiny y [mm] 1 1,5 2 

síla pružiny [N] 259,76 389,63 519,51 

 

3.4 Kinematika mechanismu spojky 

Abychom byli schopni určit otáčky rozevírání čelistí spojky pro jednotlivá nastavení 

pružin, musíme vyřešit kinematiku mechanismu, kde hraje roli odstředivá síla od otáček 

motoru a síla předepjatých pružin. Tyto síly pak na svých ramenech vytvářejí momenty, 

díky kterým jsme schopni rozevírací otáčky spojky vypočítat. 

 

Obr. 25 Kinematika pákového mechanismu spojky 

Ze schématu kinematiky mechanismu jsou známy hodnoty, které budou použity 

do výpočtu. Ve výpočtu odstředivé síly nemůžeme uvažovat s celkovou váhou čelisti 

s obložením, neboť ta se pohybuje otočně kolem čepu, proto tato hmotnost byla stanovena 

z výpočtu a prakticky naměřených otáček. 

 
m =

𝐹𝑝 ∙ 𝑙𝑝

𝜔2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑙č
=

389,63 ∙ 0,01433

743,132 ∙ 0,039 ∙ 0,02819
= 0,0946 𝑘𝑔 

(3.4.1) . 
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Tabulka 5: Rozměrové hodnoty mechanismu 

síla pružiny  
[N] 

hmotnost čelisti 
[kg] 

rameno pružiny 
[m] 

rameno čelisti  
[m] 

poloměr otáčení 
[m] 

389,63 0,01 0,01433 0,02819 0,038 

 

Síla pružiny Fp [N] způsobuje na rameni lp [m] moment pružiny Mp [Nm], 

který se v závislosti na otáčkách motoru mění od otáček rozevírání čelistí do otáček 

spínacích, tj. od otáček, kdy se vlivem odstředivé síly začnou čelisti rozevírat do otáček, 

kdy čelisti dosednou na spojkový bubínek. Vlivem odstředivé síly také dochází k ohybu 

pružiny, tento ohyb ve výpočtu zanedbávám. 

 
Mp = 𝐹𝑝 ∙ 𝑙𝑝 = 389,63 ∙ 0,1433 = 5,58 𝑁 ∙ 𝑚 

(3.4.2) . 

Odstředivá síla v obecném tvaru: 

 
Fo = 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟         [𝑁] 

(3.4.3) . 

Kde:  

m hmotnost tělesa, na které odstředivá síla působí [kg], 

ω úhlová rychlost [rad∙s-1], 

r  poloměr otáčení [m]. 

Úhlová rychlost s použitím otáček: 

 
ω = 2 ∙ 𝛱 ∙

𝑛

60
            [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] 

(3.4.4) . 

Kde:  

n  otáčky motoru [min-1]. 

Odstředivá síla působící na čelist s obložením je pak: 

 
Fč = 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟         [𝑁] 

(3.4.5) . 

Kde:  

m hmotnost čelisti s obložením, včetně závaží [kg], 

ω úhlová rychlost [rad∙s-1], 

r  poloměr otáčení [m]. 
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Síla Fč, která je závislá na otáčkách motoru, pak na rameni lč vytváří moment Mč: 

 
Mč = 𝐹č ∙ 𝑙č        [𝑁 ∙ 𝑚] 

(3.4.6) . 

Výsledný moment vytvořený odstředivou silou a silou pružiny je pak při daných 

otáčkách: 

 
𝑀𝑣1 = 𝑀č − 𝑀𝑝        [𝑁 ∙ 𝑚] 

(3.4.7) . 

 

Graf 2: Průběh momentů při zvyšujících se otáčkách motoru 

 

V grafu 2 můžeme vidět bod při otáčkách cca nr=5700 min-1, který reprezentuje 

otáčky, při kterých se čelisti spojky začínají rozevírat. Druhý vyznačený bod při otáčkách 

cca ns=6850 min-1 reprezentuje otáčky, při kterých spojkové čelisti začínají působit 

na spojkový bubínek, a začíná se přenášet krouticí moment. Teno graf vychází z hodnot 

nastavení spojky při stlačení pružiny na 22 mm. Přesněji si otáčky rozevírání čelistí určíme 

následujícím výpočtem. 
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Výpočet vychází z rovnice rovnováhy momentů mechanismu: 

 
∑M = 0 

(3.4.8) . 

 
Mč − Mp = 0 

(3.4.9) . 

 
Mč = 𝑀𝑝 

(3.4.10) . 

 
Fč ∙ lč = 𝐹𝑝 ∙ 𝑙𝑝 

(3.4.11) . 

Po dosazení za odstředivou sílu působící na čelist s obložením Fč: 

 
m ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑙č = 𝐹𝑝 ∙ 𝑙𝑝 

(3.4.12) . 

 m ∙ (2𝛱
𝑛

60
)

2

∙ 𝑟 ∙ 𝑙č = 𝐹𝑝 ∙ 𝑙𝑝 (3.4.13) . 

Po vyjádření otáček dostaneme: 

 n =
60

2𝛱
√

𝐹𝑝 ∙ 𝑙𝑝

𝑚 ∙ 𝑟 ∙ 𝑙č
=

60

2𝛱
√

259,76 ∙ 0,01433

0,01 ∙ 0,038 ∙ 0,02819
= 5629,1 𝑚𝑖𝑛−1 (3.4.14) . 

Otáčky rozevírání čelistí spojky pro jednotlivá nastavení prostřednictvím stlačení 

pružin jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 6: Spínací otáčky pro jednotlivá nastavení spojky 

otáčky při rozevírání čelistí spojky [min-1] 

pro y=1 mm 5629,1 
 

pro y=1,5 mm 6894,2 tovární doporučené nastavení 

pro y=2 mm 7960,7 
 

 

Z tabulky můžeme usoudit, že každé stlačení pružiny o 0,5 mm způsobí nárůst 

rozevíracích otáček čelistí spojky zhruba o 1150 min-1. 

3.5 Oteplení spojky při rozjezdu 

Aby bylo možné stanovit přesný nárůst teploty spojky při jednom rozjezdu, bylo 

zapotřebí sestavit momentovou charakteristiku motoru, neboť krouticí moment se mění s 

otáčkami. Jelikož výrobce neposkytuje oficiální charakteristiku motoru, byla 

charakteristika vytvořena z výsledku měření stejného motoru ve Velké Británii (obr. 17). 
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Hodnoty výkonu a krouticího momentu jsou použity v celém výpočtu právě z této 

charakteristiky. 

 

Graf 3: Momentová charakteristika motoru Blata W40 factory KIT 

Při pohledu na spojkový bubínek (obr. 26) můžeme usoudit, že spojka je velice 

tepelně namáhána. Ukazatelem oteplení bubínku, který je vyroben z nerezové oceli, je 

jeho namodralá barva. Pro upřesnění zde přeložím výtažek z článku BSSA (British 

stainless steel association), která se touto problematikou zabývá. 

 

Obr. 26: Použitý namodralý spojkový bubínek (vlevo) a nový bubínek (vpravo) 

Zdroj: [autor] 
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Barva a její odstín, která vzniká na povrchu ohřívaného materiálu, je závislá 

na několika faktorech spojených s odolností k oxidaci materiálu. Zabarvení vlivem teploty 

je způsobeno progresivním zesílením oxidu na povrchu materiálu. Faktory, které ovlivňují 

odstín zabarvení, jsou složení oceli, čas ohřevu a povrchová úprava. U složení oceli má 

největší vliv na zabarvení materiálu obsah chrómu, neboť chróm ovlivňuje odolnost 

proti oxidaci. Původní povrchová úprava může mít vliv na rychlost oxidace 

a tak i na zabarvení, ale neexistují žádná dostupná data k porovnání obarvení s různými 

povrchovými úpravami. Níže uvedená tabulka poukazuje na teploty, při kterých vznikají 

jednotlivé odstíny barev při ohřevu nerezové oceli na vzduchu. Tato tabulka je spíše 

informativní, neboť hodnoty teplot jsou stanoveny experimentálně a není potvrzeno, 

že jsou zcela přesné.[13] 

Tabulka 7: Zbarvení nerezové oceli za vysokých teplot[13] 

vytvořená barva přibližná teplota [°C] 

Světle žlutá 290 

Slámově žlutá 340 

Tmavě žlutá 370 

Hnědá 390 

Fialově hnědá 420 

Tmavě fialová 450 

Modrá 540 

Tmavě modrá 600 

 

Český zdroj [14] uvádí teploty a zbarvení pouze pro nástrojové oceli. V případě 

nástrojové oceli odpovídá modré barvě teplota 300 °C. Z dostupných informací o zbarvení 

nerezové oceli tedy můžeme usoudit, že je spojkový bubínek, zbarvený do modra, 

krátkodobě oteplován až k hranici 500 °C. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.8, výpočet oteplení spojky vychází ze spotřebované 

energie při rozjezdu vozidla a prokluzu spojky. Oteplení při prokluzu značně ovlivňuje 

činnost spojky, její opotřebení a životnost. Vzhledem ke špatné tepelné vodivosti třecího 

obložení, lze konstatovat, že součásti, které třecí obložení nemají (setrvačník, přítlačný 

kotouč), absorbují veškeré teplo vznikající při tření. Aby byly tyto součásti schopny 
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přijmout teplo bez značného oteplení, je potřeba jejich dostatečně velké hmoty 

a to z důvodu krátké doby prokluzu a malého přestupu tepla do okolí. 

 

Graf 4: Čas prokluzu spojky při rozjezdu motocyklu 

Tento graf reprezentuje jeden rozjezd motocyklu za konstantních rozjezdových 

otáček 8600 min-1. Můžeme vidět, že čas prokluzu spojky je cca 4s a motocykl s daným 

převodem konstantně zrychlí na rychlost 42 km/h. 

Množství tepla Q [J] je úměrné práci A [J]. 

 
𝑄 = 𝐴𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ 𝛥𝑡 

(3.5.1) . 

Kde:  

Ap práce při prokluzu [kJ], 

m hmotnost zahřívaných součástí [kg], 

c  měrné teplo zahřívaných součástí [
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
], 

𝛥𝑡 přírůstek teploty [°C]. 
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Tabulka 8: Hmotnost jednotlivých dílů spojky 

díl hmotnost m [gr] materiál měrné teplo c [
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
] 

čelist s obložením 16 hliník 0,896 

pružina 6 

ocel 0,48 

pastorek 13 

ložisko 40 

závaží s podložkou Z1 1,5 

podložka 0,5 

pojistný kroužek 0,5 

bubínek 228 

unášeč 156,5 

 

Hmotnost zahřívaných součástí byla do výpočtu oteplení pro rozjezd uvažována 

s ohledem na velikost a typ kontaktní plochy mezi jednotlivými díly. Mezi razantně 

ohřívané díly, které jsem uvažoval do výpočtu, patří: čelisti s obložením, závaží čelistí 

s podložkami, pružiny, které mohou fungovat i jako chladič, pastorek, spojkový bubínek 

a polovinu ložiska, neboť styk kuliček a vnějšího kroužku ložiska je velmi malý. 

Neuvažoval jsem tedy do výpočtu zahřívaných součástí unášeč, protože čelisti jsou 

na čepech unášeče uloženy volně s vůlí, tzn., že styková plocha těchto dvou součástí je 

poměrně malá a vůči tomu nedochází mezi těmito díly k takovému přenosu tepla. Další 

parametry, které vstupují do výpočtu práce spojky při prokluzu, jsou uvedeny v následující 

tabulce (tabulka 9). 

Hodnota koeficientu odporu valení f=0,015 byla stanovena pro běžný asfalt 

z literatury[17]. 

Mechanická účinnost pro jednoduchý řetězový převod 𝜂𝑚 = 0,95  byla stanovena 

z literatury [3]. 
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Tabulka 9: Parametry vstupující do výpočtu práce při prokluzu spojky 

𝑀𝑡
𝑛 [Nm] (při 8650 min-1) 4,9 

nr [s-1] 144,16 

rk [m] 0,141 

m [kg] 103 

ic [-] 10,83 

α [°] 0 

f [-] 0,015 

ηm [-] 0,95 

γ [-] 0,375 

m oceli [kg] 0,2865 

m hliníku [kg] 0,048 

c oceli [
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
] 0,48 

c hliníku [
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
] 0,896 

 

Výpočet práce při prokluzu spojky Ap s konkrétními číselnými hodnotami bude 

znázorněn pro rozjezdové otáčky n=8650 min-1 a těm odpovídajícímu krouticímu momentu 

Mt=4,9 Nm. Kompletní výpočet s grafy je obsažen ve výpočtovém souboru v přílohách 

práce. 

 

𝐴𝑝 = 𝑀𝑡
𝑛 ∙ 𝛱 ∙ 𝑛𝑟 ∙

2 ∙ 𝛱 ∙ 𝑟𝑘 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝑚

𝑖𝑐 ∙ [𝜂𝑚 ∙ 𝑀𝑡
𝑛 ∙

𝑖𝑐

𝑟𝑘
− 𝑚 ∙ 𝑔(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

= 

= 4,9 ∙ 𝛱 ∗ 144,16 ∙
2 ∙ 𝛱 ∙ 0,141 ∙ 144,16 ∙ 103

10,83 ∙ [0,95 ∙ 4,9 ∙
10,83
0,141

− 103 ∙ 9,81(𝑡𝑔0° + 0,015 ∙ 𝑐𝑜𝑠0°]
= 

= 7860,5 𝐽 

(3.5.2) . 

Kde:  

Mt
n krouticí moment při rozjezdových otáčkách nr [Nm], 

nr rozjezdové otáčky [s-], 

rk poloměr kola [m], 

m hmotnost vozidla včetně jezdce [kg], 

ic  celkový převod [-], 

ηm mechanická účinnost [-], 

g  tíhové zrychlení [m∙s-1], 

α  sklon vozovky [°]. 
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Po výpočtu práce při prokluzu Ap (3.5.2) můžeme zjistit první hlavní limitující 

faktor, tedy přírůstek teploty spojky Δt pro jeden rozjezd motocyklu: 

 
𝛥𝑡 =

𝛾 ∙ 𝐴𝑝

∑(𝑚 ∙ 𝑐)
=

0,375 ∙ 7,860

0,2865 ∙ 0,48 + 0,048 ∙ 0,896
= 16,33 °𝐶 

(3.5.3) . 

Kde:  

γ   součinitel určující část práce při prokluzu [-], 

Ap  práce při prokluzu spojky [kJ], 

∑(m ∙ c)  suma násobku hmotnosti oceli a hliníku a jejich měrného tepla 

   [kg∙ 
kJ

kg∙°C
]. 

Z textu v kapitole 2.8.I. lze usoudit, že součinitel γ je závislý na počtu třecích 

(styčných) ploch spojky. Je-li tedy pro jednokotoučovou spojku, tedy 2 třecí plochy, 

hodnota γ=0,5 a dvoukotoučovou spojku, tedy 4 třecí plochy, γ=0,25, bude pro spojku 

se třemi třecími plochami koeficient γ přibližně 0,375. 

 

Graf 5: Přírůstek teploty spojky při jednom rozjezdu motocyklu 

 

Tento graf popisuje závislost oteplení spojky při jednom rozjezdu z určitých otáček, 

nikoli celkové oteplení spojky při jízdě se zvyšujícími se otáčkami, tzn., že při rozjezdu 

motocyklu na rovině s otáčkami motoru 8650 min-1 dojde k přírůstku teploty spojky 

o 16,33 °C. V literatuře [1] je uvedeno, že zkušenosti ukázaly, že je-li oteplení spojky Δt 

během jednoho sepnutí při rozjezdu menší než 8°C, pak se spojka nebude přehřívat 

ani při častém vypínání i v nejtěžších podmínkách provozu. Z výpočtu ale vidíme, 
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že  teplení spojky motocyklu Blata je 2x a více vetší než zmiňovaná hranice oteplení 

a může být i ještě vyšší v závislosti na nastavení převodu motocyklu a spínacích otáček 

spojky. Musíme však brát v úvahu, že u spojky závodního vozidla bude oteplení spojky 

vyšší než u klasického vozidla pro každodenní využití. 

Druhým hlavním limitujícím faktorem při výpočtu (návrhu) spojky je měrná práce, 

tj. práce při prokluzu vztažená na celkovou třecí plochu spojky. Velikost měrné práce 

pak můžeme porovnat se známými hodnotami, např. v literatuře [1]. Hodnota měrné práce 

bude v následující rovnici stanovena pro předešlé vstupní hodnoty. 

Třecí plocha jedné čelisti s obložením S1=5,038 cm2 byla stanovena z 3D modelu 

obložení v softwaru Autodesk Inventor. Pak tedy pro 3 čelisti s obložením se celková třecí 

plocha rovná: S=3∙S1=15,114 cm2, za předpokladu, že jsou všechny 3 čelisti nastaveny 

stejně a začínají působit třením na spojkový bubínek současně. 

 
�̅� =

𝐴𝑝

𝑆
=

7860,5

15,114
= 520,1  𝐽/𝑐𝑚2 

(3.5.4) . 

Kde:   

Ap práce při prokluzu spojky [J], 

S  celková třecí plocha [cm2]. 

Pokud porovnáme hodnoty měrné práce v literatuře[1] pro uvedené vozidla (obr. 14), 

můžeme vidět, že hodnota měrné práce �̅� = 520,1 𝐽/𝑐𝑚2 spojky Blata je několika násobně 

vyšší. Hlavním důvodem je příliš malá třecí plocha, která musí přenést značně velkou 

energii při prokluzu spojky přes třecí obložení. 
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4. GRAFICKÁ A NUMERICKÁ PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

V této kapitole budou vypracovány přehledné grafické, tabulkové a numerické 

výsledky výpočtů, včetně různých variant nastavení spojky a jejich závislostí 

na zkoumaných faktorech. 

4.1 Otáčky rozevírání čelistí spojky 

Výsledný vztah pro zjištění otáček rozevírání čelistí v závislosti na nastavení – 

stlačení pružiny, v tomto konkrétním případě pro stlačení pružiny na 22 mm: 

 n =
60

2𝛱
√

𝐹𝑝 ∙ 𝑙𝑝

𝑚 ∙ 𝑟 ∙ 𝑙č
=

60

2𝛱
√

259,76 ∙ 0,01433

0,01 ∙ 0,038 ∙ 0,02819
= 5629,1 𝑚𝑖𝑛−1 (4.1.1) . 

 

Graf 6: Činnost spojky v průběhu nárůstu otáček motoru 

 
Tabulka 10: Hodnoty otáček při rozevírání čelistí spojky pro 3 základní nastavení 

otáčky při rozevírání čelistí spojky [min-1] 

pro y=1 mm 5629,1 
 pro y=1,5 mm 6894,2 tovární doporučené nastavení 

pro y=2 mm 7960,7   

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

M
o

m
en

t 
[N

m
]

otáčky motoru [ot/min]

Průběh momentů při nastavení pružiny 22mm 

moment vytvořený sílou
pružiny

moment vytvořený
odstředivou sílou na
čelist
výsledný moment
působící na čelist

nr ns



57 

 

4.2 Oteplení spojky při rozjezdu v závislosti na otáčkách motoru 

Vztah pro zjištění přírůstku teploty při spínacích otáčkách 8650 min-1: 

 
𝛥𝑡 =

𝛾 ∙ 𝐴𝑝

∑(𝑚 ∙ 𝑐)
=

0,375 ∙ 7,860

0,2865 ∙ 0,48 + 0,048 ∙ 0,896
= 16,33 °𝐶 

(4.2.1) . 

 

Graf 7: Přírůstek teploty v závislosti na spínacích otáčkách při jednom rozjezdu 

 

4.3 Oteplení spojky při rozjezdu ve stoupání 

Vztah pro výpočet práce při prokluzu spojky Ap, ve kterém jsou spínací otáčky 8650 

min-1 i krouticí moment při rozjezdu konstantní, a mění se pouze hodnota úhlu sklonu 

(v tomto konkrétním výpočtu se jedná o rozjezd na rovině, tedy sklon 0°): 

 

𝐴𝑝 = 𝑀𝑡
𝑛 ∙ 𝛱 ∙ 𝑛𝑟 ∙

2 ∙ 𝛱 ∙ 𝑟𝑘 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝑚

𝑖𝑐 ∙ [𝜂𝑚 ∙ 𝑀𝑡
𝑛 ∙

𝑖𝑐

𝑟𝑘
− 𝑚 ∙ 𝑔(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

= 

= 4,9 ∙ 𝛱 ∙ 144,16 ∙
2 ∙ 𝛱 ∙ 0,141 ∙ 144,16 ∙ 103

10,83 ∙ [0,95 ∙ 4,9 ∙
10,83
0,141

− 103 ∙ 9,81(𝑡𝑔0° + 0,015 ∙ 𝑐𝑜𝑠0°]
= 

= 7860,5 𝐽 

(4.3.1) . 
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Graf 8: Přírůstek teploty spojky při jednom rozjezdu do stoupání 

 

4.4 Oteplení spojky při změně převodu 

Vztah pro výpočet práce při prokluzu spojky Ap, ve kterém jsou spínací otáčky 8650 

min-1, krouticí moment 4,9 Nm a nulový sklon při rozjezdu konstantní, se mění pouze 

hodnota celkového převodu ic (v tomto konkrétním případě výpočtu největší nabízený 

převodový poměr): 

 

𝐴𝑝 = 𝑀𝑡
𝑛 ∙ 𝛱 ∙ 𝑛𝑟 ∙

2 ∙ 𝛱 ∙ 𝑟𝑘 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝑚

𝑖𝑐 ∙ [𝜂𝑚 ∙ 𝑀𝑡
𝑛 ∙

𝑖𝑐

𝑟𝑘
− 𝑚 ∙ 𝑔(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

= 

= 4,9 ∙ 𝛱 ∙ 144,16 ∙
2 ∙ 𝛱 ∙ 0,141 ∙ 144,16 ∙ 103

12,67 ∙ [0,95 ∙ 4,9 ∙
12,67
0,141

− 103 ∙ 9,81(𝑡𝑔0° + 0,015 ∙ 𝑐𝑜𝑠0°]
= 

= 5713,2 𝐽 

(4.4.1) . 
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Tabulka 11: Možné převodové varianty 

oteplení Δt [°C] z1 (pastorek) z2 (rozeta) převod ic specifikace 

22,39 7 65 9,29 do rychla 

16,33 6 65 10,83 

↕ 

15,83 6 66 11,00 

15,35 6 67 11,17 

14,89 6 68 11,33 

14,45 6 69 11,50 

14,03 6 70 11,67 

13,63 6 71 11,83 

13,25 6 72 12,00 

12,88 6 73 12,17 

12,53 6 74 12,33 

12,19 6 75 12,50 

11,87 6 76 12,67 do pomala 

 

 

Graf 9: Přírůstek teploty spojky při jednom rozjezdu v závislosti na zvoleném převodu 

4.5 Měrná práce při změně rozjezdových otáček 

Pro rozjezdové otáčky 8650 min-1 vypočítáme práci při prokluzu Ap: 

 

𝐴𝑝 = 𝑀𝑡
𝑛 ∙ 𝛱 ∙ 𝑛𝑟 ∙

2 ∙ 𝛱 ∙ 𝑟𝑘 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝑚

𝑖𝑐 ∙ [𝜂𝑚 ∙ 𝑀𝑡
𝑛 ∙

𝑖𝑐

𝑟𝑘
− 𝑚 ∙ 𝑔(𝑡𝑔𝛼 + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼]

= 

= 4,9 ∙ 𝛱 ∙ 144,16 ∙
2 ∙ 𝛱 ∙ 0,141 ∙ 144,16 ∙ 103

10,83 ∙ [0,95 ∙ 4,9 ∙
10,83
0,141

− 103 ∙ 9,81(𝑡𝑔0° + 0,015 ∙ 𝑐𝑜𝑠0°]
= 

= 7860,5 𝐽 

(4.5.1) . 
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Hodnotu práce při prokluzu pak podělíme celkovou třecí plochou a dostaneme 

měrnou práci �̅�: 

 �̅� =
𝐴𝑝

𝑆
=

7860,5

15,114
= 520,1  𝐽/𝑐𝑚2 (4.5.2) . 

 

Graf 10: Závislost měrné práce na zvolených rozjezdových otáčkách 

 

4.6 Měrná práce při změně sklonu vozovky 

Obdobně jako u měrné práce závislé na otáčkách vypočítáme práci při prokluzu Ap, 

která se v tomto případě mění s úhlem sklonu vozovky α. Analogicky pak přepočítáme 

práci při prokluzu Ap přes třecí plochu S na měrnou práci �̅�. 

 

Graf 11: Hodnoty měrné práce při rozjezdu do stoupání 
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4.7 Měrná práce na změně převodového poměru 

Analogicky můžeme stanovit závislost měrné práce na zvoleném převodovém 

poměru. 

 

Graf 12: Hodnoty měrné práce při rozjezdu na zvoleném převodu 

4.8 Doba prokluzu spojky při rozjezdu v závislosti na otáčkách 

Vlivem nastavení pružin se mění rozjezdové otáčky motocyklu a s nimi také krouticí 

moment. Při malých otáčkách je doba prokluzu ovlivněna malým krouticím momentem 

a tak spojka poměrně dlouho klouže. Při zvyšování otáček má doba prokluzu tendenci 

se snižovat a nejkratší doba prokluzu je při otáčkách s maximálním krouticím momentem. 

Po těchto otáčkách pak přichází fáze nárůstu doby prokluzu. To je zapříčiněno zvyšováním 

otáček, tzn. také zvyšováním rychlosti motocyklu dosažených po úplném sepnutí spojky, 

a taktéž slábnutím krouticího momentu při vysokých otáčkách. 

 

Graf 13: Doba prokluzu spojky v závislosti na rozjezdových otáčkách 
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5. KONTROLA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

PRAKTICKÝM MĚŘENÍM 

Praktické měření bylo provedeno za těchto podmínek a nastavení motocyklu: 

Tabulka 12: Přehled parametrů při měření 

teplota vzduchu 13 °C 

použitý převod ic 10,83 

váha jezdce 80 kg 

váha motocyklu 23 kg 

délka volných pružin 23 mm 

délka stlačených pružin 22 ; 21,5 ; 21 mm 

použité obložení Ferodo - Beral 

 

5.1 Měření otáček 

V první polovině praktického měření byly zjišťovány otáčky motoru při rozevírání 

čelistí spojky a otáčky, kdy se spojka začíná spínat. Otáčky byly odečítány pohledem 

na spojku, kde jde jasně vidět, kdy se čelisti začínají odstřeďovat, a kdy začínají působit 

na spojkový bubínek. K měření otáček v těchto situacích bylo využito multifunkčního 

měřiče Works connection, který je na motocyklu nainstalován. 

Tabulka 13: Hodnoty měřených otáček 

délka volné 
pružiny 

délka stlačené 
pružiny 

rozevírací otáčky 
[min-1] 

spínací otáčky 
[min-1] 

23 mm 

22 mm 5700 6820 

21,5 mm 7050 8650 

21 mm 8100 9600 
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Obr. 27: Multifunkční měřič otáček motoru Works connection 

5.2 Měření teploty 

V druhé polovině praktického měření byla zjišťována hodnota přírůstku teploty Δt 

pro tři varianty nastavení pružin spojky na jednom rozjezdu motocyklu. Pro každé 

nastavení spojky byly provedeny 3 rozjezdy. Mezi každým rozjezdem bylo vyčkáno, 

až se teplota spojky ustálí na teplotu v rozmezí 19 – 23 °C, tím byl eliminován vliv 

počáteční teploty spojky na přírůstek teploty. 

Tabulka 14: Přírůstek teploty spojky pro 1. nastavení 

spínací otáčky 
délka stlačené 

pružiny 
rozjezd 

č. 
teplota 1 

[°C] 
teplota 2 

[°C] 
přírůstek 

[°C] 

6820 min-1 

22 mm 

1 20 37 17 

2 23 39 16 

krouticí moment 3 19 35 16 

2,95 Nm průměr 16,3 

Tabulka 15: Přírůstek teploty spojky pro 2. nastavení 

spínací otáčky 
délka stlačené 

pružiny 
rozjezd 

č. 
teplota 1 

[°C] 
teplota 2 

[°C] 
přírůstek 

[°C] 

8650 min 

21,5 mm 

1 20 48 28 

2 22 53 31 

krouticí moment 3 21 53 32 

4,5 Nm průměr 30,3 

  



64 

 

Tabulka 16: Přírůstek teploty spojky pro 3. nastavení 

spínací otáčky 
délka stlačené 

pružiny 
rozjezd 

č. 
teplota 1 

[°C] 
teplota 2 

[°C] 
přírůstek 

[°C] 

9600 min 

21 mm 

1 22 52 30 

2 20 55 35 

krouticí moment 3 20 52 32 

5,82 Nm průměr 32,3 

 

K měření teploty bylo nejprve využito digitálního bezkontaktního infračerveného 

teploměru zn. Garnini. 

 

Obr. 28: Měření teploty bezkontaktním teploměrem 

Avšak po provedení několika měření se zdály teploty spojky nesmyslné. Na hodnoty 

teploty naměřené bezkontaktním teploměrem mělo nejspíše vliv sálání tepla a povětrnostní 

podmínky, a tak hodnoty byly značně negativně ovlivněny. Rozdíl teplot spojkového 

bubínku se pohyboval okolo 20 °C. 
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Z toho důvodu se muselo celé měření opakovat a bylo využito kontaktního teploměru 

zn. Accutech. Tento teploměr již vykazoval reálné a přesné hodnoty. Z toho plyne 

ponaučení a doporučení, aby byla teplota při podobných experimentech měřena raději 

kontaktním teploměrem. 

 

Obr. 29: Měření teploty kontaktním teploměrem 

5.3 Porovnání výsledků praktického měření s výpočty 

Tabulka 17: Přehled naměřených a vypočítaných otáček 

délka stlačené 
pružiny 

vypočítané rozevírací 
otáčky [min-1] 

naměřené rozevírací 
otáčky [min-1] 

rozdíl otáček 
[min-1] 

22 mm 5629,1 5700 70,9 

21,5 mm 6894,2 7050 155,8 

21 mm 7960,7 8100 139,3 
 

Z tabulky porovnání otáček můžeme usoudit, že rozdíl otáček je poměrně malý 

vzhledem k tomu, jakých otáček motoru je dosahováno. Uvědomme si, že 8000 ot/min 

odpovídá 133,3 otáčkám klikového hřídele za sekundu. Výpočet pro otáčky rozevírání 

čelistí tak můžeme považovat za relativně přesný, ale může být ovlivněn chybou 



66 

 

při odečítání otáček z měřiče, jelikož otáčky u dvoutaktního motoru bez zatížení lehce 

kolísají. 

Tabulka 18: Přehled přírůstku teplot Δt při stlačení pružiny na 22 mm 

spínací 
otáčky 

délka stlačené 
pružiny 

vypočítaný přírůstek 
teploty [°C] 

naměřený přírůstek 
teploty [°C] 

rozdíl teplot 
[°C] 

6820 min 

22 mm 10,5 16,3 5,8 
krouticí 
moment 

2,95 Nm 

 

Tabulka 19: Tabulka 20: Přehled přírůstku teplot Δt při stlačení pružiny na 21,5 mm 

spínací 
otáčky 

délka stlačené 
pružiny 

vypočítaný přírůstek 
teploty °C 

naměřený přírůstek 
teploty [°C] 

rozdíl teplot 
°C 

8650 min 

21,5 mm 16,2 30,3 14,1 
krouticí 
moment 

4,5 Nm 

 

 
Tabulka 21: Tabulka 22: Přehled přírůstku teplot Δt při stlačení pružiny na 21 mm 

spínací 
otáčky 

délka stlačené 
pružiny 

vypočítaný přírůstek 
teploty °C 

naměřený přírůstek 
teploty [°C] 

rozdíl teplot 
°C 

9600 min 

21 mm 20 32,3 12,3 
krouticí 
moment 

5,82 Nm 
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6. NÁVRH KONSTRUKČNÍCH ZMĚN SPOJKY PRO 

ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI NEBO ODVODU TEPLA 

V této kapitole bude vypracován rozbor vybraných parametrů, které mají vliv 

na účinnost a životnost odstředivé spojky Blata. Tento rozbor bude rovněž obsahovat návrh 

konstrukčních či materiálových změn některých součástí spojky 

Abychom byli schopni navrhovat konstrukční změny vedoucí k lepší účinnosti 

či odvodu tepla spojky, musíme zjistit, které díly spojky jsou problémové. Problémovost 

spojky Blata vychází z ne příliš vhodně navrženého pákové mechanismu. Čelisti 

rozevírané odstředivou silou totiž nestlačují pružiny v přímém směru, ale mimo osu. Takto 

stlačené pružiny pak nepracují přesně podle své požadované charakteristiky a v kombinaci 

s umdlením pružiny vlivem vysoké teploty ztrácí svou účinnost. Dalším vyskytujícím 

se problémem je odstředivá síla působící na pružiny při rotaci, jelikož pružiny nemají 

žádnou opěrnou desku či vedení, jsou vychylovány od středu rotace a tak namáhány 

na ohyb. V poslední řadě patří mezi nevýhody tohoto pákového mechanismu nepravidelné 

dosedání třecího obložení na spojkový bubínek a tedy nutnost nové spojkové obložení 

‚zajíždět‘. 

 

Obr. 30: 3D model unášeče, čelistí a pružin spojky 

Zdroj: [autor] 

 

Výhodnějším konstrukčním řešením je mechanismus italské zn. BZM a Zocchi. 

U těchto spojek dochází ke stlačování pružin skoro ideálně tedy téměř v ose pružiny. 

Zocchi spojka je také vybavena vodicím a opěrným prvkem pružiny pro eliminování vlivu 
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odstředivé síly při rotaci. Mezi další výhody patří menší rameno otáčení čelisti kolem 

otočného čepu unášeče, což ve výsledku vede k umožnění použité větší plochy třecího 

obložení. Taktéž dosedání a opotřebení třecí směsi je rovnoměrnější než u spojky Blata. 

V praxi používá poměrně velké procento závodníků v motocyklech Blata právě spojku 

zn. Zocchi či BZM. Zkušenosti ukázaly, že jsou tyto spojky pro náročné závody vhodnější. 

Nevýhodou těchto spojek je však jejich cena a také cena náhradních dílů potřebných 

pro bezporuchový provoz. 

 

Obr. 31: Spojka zn. Zocchi 

Použití konkurenční spojky je sice řešením, ale finančně náročným. Proto zde 

navrhnu konstrukční a materiálové změny dílů spojky Blata. Návrh změn bude doplněn 

o doporučené nastavení spojky. 

6.1 Volba převodového poměru 

Jedním z parametrů, které přímo ovlivňují životnost spojky je zvolený převodový 

poměr. Zvolením převodu uživatel přímo ovlivní rychlost motocyklu, které je dosaženo 

po sepnutí spojky a také ovlivní dobu prokluzu spojky, při které vzniká teplo způsobené 

třením. Rozdíl dosažené rychlosti při rozjezdu mezi nejvyšším a nejnižším převodovým 

poměrem je zhruba 15 km/h, přesněji pak od 35 km/h do 50 km/h. Přírůstek teploty Δt 

je dvojnásobný v rozmezí teplot od 11,9 °C do 22,4 °. Rovněž doba prokluzu spojky 
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je dvojnásobná. Převodový poměr je možno měnit v závislosti na typu trati, hmotnosti 

jezdce a jezdeckých schopnostech. Špatně zvolený převod vede k častému vypínání 

a spínání spojky během jízdy a tím k celkovému nárůstu teploty spojky. Pokud jezdec zvolí 

nevhodný převod pro danou trať, dojde k razantnímu snížení životnosti. V momentě, 

kdy by tato volba byla doplněna nevhodnými, tzn. vysokými rozjezdovými otáčkami 

prostřednictvím nastavení pružin je téměř jisté, že dojde k poškození spojky 

ve velice krátkém čase.  

Tabulka 23: Doporučená volba převodu[5] 

orientační volba převodu 

trať 

malá technická technická s rovinkami středně rychlá 

jezdec úroveň hala motokárová Brno 

35 kg /RM14 Začátečník 6/70 6/67 7/65 

80 kg / W40 Začátečník 6/76 6/71 6/68 

 
Pokročilý 6/74 6/73 6/70 

Závodník 6/74 6/68 6/65 

 

6.2 Nastavení spínacích otáček spojky 

Hodnoty pro nastavení pružin spojky jsou uvedeny v manuálu motocyklu. 

Toto nastavení však funguje pro novou spojku. Zkušenosti ze závodů totiž prokázaly, 

že během provozu spojky mění vinuté pružiny své vlastnosti. Pružiny jsou při závodním 

tempu vystavené vysoké teplotě. To má za následek, že po dosažení určité teploty pružiny 

vadnou, a mění tak svou přítlačnou sílu. Druhým zásadním problémem týkajícím 

se přítlačných pružin je nepřesná výroba, tzn., že se liší volná délka téměř každé pružiny. 

I přes přesné nastavení stlačení všech pružin dle manuálu spojky dochází k nestejnému 

dosedání čelistí s třecím obložením na spojkový bubínek a tak k nepravidelnému 

opotřebení třecího obložení. 

Řešením tohoto problému je použití nastavovacích kleští, které eliminují výrobní 

nepřesnost pružin, jelikož jsou pružiny nastavovány na základě síly, které vyvozují, nikoliv 

na jejich stlačené délce. Nastavení pomocí kleští je tak velmi přesné a taky rychlé. 
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Obr. 32: Kleště pro nastavení pružin spojky 

Zdroj:[autor] 

 

6.3 Průměr spojkového bubínku 

Zvětšením průměru spojkového bubínku jsme schopni vytvořit větší třecí plochu 

a tak zmenšit měrnou práci spojky. Zvětšení průměru je ale omezeno velikostí ostatních 

dílů spojky, které jsou upevněny kolem bubínku, tzn., že pokud bychom chtěli navrhnout 

vetší spojkový bubínek, musíme společně s ním vyrobit řadu ostatních dílů na něm 

závislých. Z toho důvodu považuju toto řešení za finančně náročné a neefektivní. Energie, 

která protéká spojkou při rozjezdu, je na celkovou velikost třecí plochy příliš veliká. 

Důsledkem toho je způsobeno vytrhávání třecího obložení a také poměrně velké 

opotřebení spojkového bubínku. Opotřebením bubínku se zvětšuje jeho vnitřní průměr, 

což je jedním ze zásadních problémů použité spojky. Zvětšením průměru dochází k nárůstu 

vůle mezi plochou obložení a třecí plochou bubínku. Ačkoli se zdá, že opotřebení může být 

zanedbatelné a nemá vliv na funkci a účinnost spojky, dochází k omylu, protože změna 

průměru razantně mění hodnotu spínacích otáček spojky a tak veškerá snaha pro přesné 

nastavení spojky je zbytečná a funkce spojky je zásadně ovlivněna, což může opět vést 
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k porušení třecího obložení a následné poruše spojky. Z toho plyne doporučení průběžně 

kontrolovat opotřebení spojkového bubínku, zvláště pak, pokud je použito tvrdší směsi 

třecího obložení. 

 

Obr. 33 3D model originálního spojkového bubínku 

Zdroj:[autor] 

 

6.4 Konstrukční návrh spojkového bubínku 

Navržený spojkový bubínek se skládá z obvodového bubnu, středové odvětrané částí 

a středového čepu s vnitřním závitem pro pastorek. Obvodový buben vychází z trubkového 

polotovaru, vějířová část může být vyrobena vypálením pomocí vodního paprsku 

a středový čep obroben a opracován z tyče. Oproti originálnímu bubínku je tento o 70 gr 

těžší a očekávají se lepší odvětrávací vlastnosti. Výkresová dokumentace návrhu 

spojkového bubínku je přiložena v přílohách práce. 
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Obr. 34: Navržený spojkový bubínek 

Zdroj: [autor] 

6.5 Konstrukční návrh čelisti 

Návrh č. 1 

Čelist je navržená tak, aby byla vyrobitelná frézováním z nerezové oceli. Hmotnost 

této čelisti je 21 gramů, tzn. jen o 8 gramů více než u originální hliníkové čelisti. Navržená 

čelist obsahuje 3 otvory se závity pro přídavné závaží. Výkresová dokumentace návrhu 

čelisti je přiložena v přílohách práce. 

 

Obr. 35: Navržená 1. varianta čelisti včetně obložení 
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Návrh č. 2 

Materiálem je stejně jako u první varianty nerezová ocel. Hmotnost této čelisti je 

20 gramů, tzn. jen o 7 gramů více než u originální hliníkové čelisti. Rovněž tato varianta 

obsahuje otvor se závitem pro přídavné závaží. 

 

Obr. 36: Navržená 2. varianta čelisti včetně obložení 

Vyšší hmotnost navržených čelistí bude mít vliv na odstředivou sílu, která 

na ně působí. Z toho vyplývá nutnost většího stlačení pružin či výměna pružin za tužší. 

6.6 Směs třecího obložení 

Ekologické požadavky přinutily výrobce vozidel a třecích materiálů upustit 

od výroby směsí obsahující azbest a dlouhá vlákna. Směs obložení a jeho struktura 

ovlivňuje pevnost a odolnost proti vytrhávání a pálení třecího obložení. Upuštěním 

od použití dlouhých vláken se pevnost směsi snížila. Není známo jaký třecí materiál a jaké 

značky používá společnost Blata ve svých produktech, ale jezdce na profesionální úrovni 

trápí právě odlepování a vytrhávání obložení, proto velká část jezdců přechází ke spojkám 

italské konkurence. 
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Obr. 37: Organická třecí směs Blata (vlevo), měkká směs Ferodo (uprostřed) a Ferodo – 

Beral (vpravo) 

U experimentů během závodů byla snaha najít řešení v oblasti organických směsí 

obložení. Na obrázku vlevo je fotografie struktury originální směsi používané ve spojce 

Blata, která se při těžkých podmínkách závodů pálí a dochází k vytrhávání. Jedná 

se o poměrně měkkou směs obsahující malý podíl kovových materiálů. Na zakázku pak 

byly vyrobeny a nelepeny dvě směsi Ferodo ve firmě Renovak s.r.o. Měkká směs Ferodo 

(uprostřed obrázku) obsahuje více prvků dlouhých vláken, avšak testování prokázalo velký 

úbytek materiálu obložení, právě díky měkkosti směsi. Nadějným řešením se zdála být 

směs Ferodo – Beral, obsahující mnohem více kovových materiálů. Beral je tvrdá směs 

používaná u brzdového obložení nákladních automobilů, autobusů a dodávek. Vyznačuje 

se vysokou bezpečností, spolehlivostí a odolností proti opotřebení. Při testování této směsi 

bylo ale zjištěno, že se vlivem nárůstu teploty spojky znatelně zvýšil součinitel tření tohoto 

materiálu. To po ujetí 4 – 6 kol mělo za následek zavírání spojky o 1000 ot/min dříve. 

Jelikož jsou čelisti vyrobeny z hliníku, je možné použít pouze organická obložení 

a nalepovat je pomocí vytvrzovacího lepidla, které neučiní spoj dostatečně pevným. 

Organické směsi však snášejí teplotu jen okolo 300 °C, a vykazují součinitel tření kolem 

hodnoty 0,3. I když výhodou hliníkových čelistí je dobré pohlcování vytvořeného tepla, 

rozhodl jsem se navrhnout konstrukci čelisti vyrobené z nerezové oceli, která umožňuje 

použití anorganických či sintrovaných třecích materiálů. Třecí obložení by tak bylo možné 

napájet mědí na nerezovou čelist s předpokladem vyšší pevnosti spoje.  
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Návrh směsi třecího obložení pro nerezovou čelist 

Navržené směsi vycházejí ze třecích brzdových materiálů. 

a. Goldfren S3 racing 

Kovo-keramický třecí materiál pro tření za sucha i mokra vyráběný progresivní 

metodou práškové metalurgie. V základní jemné bronz-grafitové kostře jsou rovnoměrně 

rozloženy jemné nekovové přísady. 

Charakteristické vlastnosti: 

- rovnoměrný vysoký třecí koeficient, 

- dobrá otěruvzdornost, 

- nízký vliv na ocelovou protiplochu – jedná se o neagresivní materiál, 

- dobrá tepelná odolnost, 

- prodloužená životnost oproti organickým směsím, 

- šetrnost vůči životnímu prostředí. 

Doporučené provozní podmínky: 

- měrný tlak: p < 3 MPa, 

- kluzná rychlost: V < 45 m/s, 

- stálá max. teplota 450 °C, 

- krátkodobá max. teplota: 800 °C. [19] 

b. Hawk Performance HP Plus 

HP Plus využívá unikátní železo-uhlíkový třecí materiál špičkové technologie, který 

byl vyvinut a vyroben pro brzdové desky sportovních terénních vozidel. Železo uhlíkové 

složení má vliv na nižší opotřebení při přenosu velkých brzdných momentů oproti 

konkurenčním materiálům. [16] 

Třecí směs HP+ zn. Hawk Performance jsem vybral hlavně díky stálému koeficientu 

tření, který s teplotou roste jen nepatrně. Tento materiál vykazuje součinitel tření 

od 0,5 do 0,65 v teplotním rozmezí 35 – 430 °C, což potvrzuje obr. č 38. 
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Obr. 38: Charakteristika třecího materiálu HP+ znázorněná zelenou křivkou 

 

6.7 Ventilace – chlazení spojky 

Poslední navrhovanou konstrukční úpravou ke zlepšení odvodu tepla je ventilace 

spojky prostřednictvím nové aerodynamické kapotáže. Aerodynamická kapotáž by měla 

být vyrobena z uhlíkových vláken a obsahovat tvarované průduchy, kterými bude proudit 

náporový vzduch až k oteplované spojce. V tomto případě by bylo vhodné zvolit více 

větraný spojkový bubínek, tak aby bylo umožněno využít proudící vzduch přímo 

do bezprostřední blízkosti třecích ploch. V kombinaci s navrhnutým bubínkem fungujícím 

jako ventilátor by bylo dosaženo účinného ochlazování.  Konstrukční návrh efektivní 

aerodynamické kapotáže je nyní na počátku řešení v projektu SGS minimoto. 
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Obr. 39: Tvorba 3D modelu kapotáže 
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7. ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala návrhem konstrukčních změn a kontrolním výpočtem 

samočinné odstředivé spojky Blata.  

V teoretické rešerši byly obecně popsány třecí spojky motorů a vysvětlena funkce 

odstředivé spojky. Rešerše byla doplněna o obecný výpočet hlavních rozměrů spojky 

a výpočet teplotního namáhání, které je hlavním problémem řešené spojky. 

V úvodu praktické části je vypracován popis motocyklu Blata Origami B1-KIT 

společně s použitou automatickou odstředivou spojkou. Rovněž byl vyhotoven kompletní 

3D model spojky. Dále je vysvětlen princip činnosti spojky. Ve výpočtové části je obecný 

výpočet modifikován a aplikován na danou spojku Blata. Pomocí rozboru kinematiky 

pákového mechanismu jsou zjišťovány rozevírací a spínací otáčky pro jednotlivá nastavení 

spojky pomocí předpětí pružin. Výpočet pro zjištění přírůstku tepla Δt a měrné práce �̅� je 

založen na principu přenosu energie vytvořené spalovacím motorem. Zkoumaný přírůstek 

teploty při jednom rozjezdu byl vypočítáván v závislosti na jednotlivých faktorech, které 

do tohoto výpočtu vstupují. Mezi tyto faktory patří nastavené rozjezdové otáčky motoru 

a jim příslušný krouticí moment, zvolený celkový převod a úhel sklonu vozovky. 

V závislosti na těchto faktorech byla vypočítána i hodnota měrné práce, což je přenášená 

energie vztažená na 1 cm2 třecí plochy spojky. Velikost měrné práce je přímým ukazatelem 

vytížení, opotřebení a životnosti spojky. Výsledkem tohoto komplexního výpočtu je 

vytvoření výpočtového programu. Tento program může sloužit jako příručka pro nové 

uživatele motocyklu. Ti na základě změny vstupních parametrů, jako je celková hmotnost 

jezdce a motocyklu, zvolený převodový poměr, úhel sklonu vozovky a nastavené spínací 

otáčky obdrží hodnoty přírůstku teploty spojky, hodnotu měrné práce a dobu prokluzu 

spojky při rozjezdu. Nový nezkušený uživatel tak dostane do podvědomí závislosti 

a dopady možných změn při nastavení motocyklu na opotřebení spojky. 

Ve čtvrté kapitole se nachází přehledná grafická a numerická prezentace výsledků 

výpočtů včetně závislostí, které výpočty ovlivňují. 

Po provedení praktického měření a následného porovnání s výpočtem bylo zjištěno, 

že hodnoty rozevíracích a spínacích otáček spojky se příliš neliší. Z toho lze usoudit, že byl 

výpočet proveden úspěšně pouze s malými odchylkami. V porovnání měření přírůstku 

teploty však takové přesnosti dosaženo nebylo. Z toho lze usoudit, že zvolený způsob 

výpočtu, založený na přenosu energie přes plochu, není zcela vhodný a pro zjištění 
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přesnějších hodnot se doporučuje použití jiného způsobu výpočtu aplikovaného 

na odstředivou třecí spojku. 

Výsledkem práce jsou pak návrhy konstrukčních a materiálových změn uvedené 

v 6. kapitole. Návrhy jsou doplněny o doporučení pro nastavení spojky a ostatních 

parametrů motocyklu, které mají vliv na opotřebení a životnost spojky. 

Jako řešení problému celkové vysoké teploty spojky, pálení a vytrhávání třecího 

obložení, navrhuju použití uvedených anorganických a sintrovaných třecích materiálů, 

které jsou schopny odolávat vyšším teplotám. Vykazují vyšší koeficient tření, pevnost 

a  odolnost proti deformaci. 

Aby bylo možné použít tyto třecí materiály, došlo k vytvoření návrhu konstrukčních 

a materiálových změn u čelistí spojky. Taktéž došlo ke změně konstrukce a materiálu 

u spojkového bubínku, který by měl vykazovat lepší odvětrávací a chladící schopnosti. 

Na závěr je nutno říci, že není zpochybněna funkčnost řešené spojky Blata v běžných 

podmínkách při správném nastavení. Zkušenosti ze závodů ale prokázaly, že spojka není 

v těžkých závodních podmínkách konkurence schopná, což vedlo k vypracování právě této 

diplomové práce. Musíme říci, že velkou roli hraje také finanční stránka. 

Výpočet namáhání spojky a z něho plynoucí návrh konstrukčních změn mohou být 

inspirací a přínosem pro firmu Blata s.r.o. Výkresová dokumentace, komplexní výpočet a 

výpočtový program jsou k dispozici v příloze na CD. 
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