
Strojnictví         Spoje a spojovací součásti 

1 
 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Pavlíček. 
Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 

1 Tlakové spoje 

Tlakové spoje jsou nerozebíratelné spoje vytvořené pomocí nalisování.  

Jedná se o vzájemné spojení dvou součástí třením, vznikajícím ve stykové ploše 

spojovaných součástí radiálním napětím, vyvozeným změnou tvaru součásti při 

nalisování s přesahem. 

 

Výhody tlakového spoje 

- Jednoduchá, levná výroba 

- Velká nosnost  - průřez hřídele není zeslaben drážkou 

- Výborná souosost spojovaných součástí  

- Spoj není třeba jistit proti uvolnění a posunutí. 

Použití tlakových spojů 

- Spojení velkých součástí přenášejících velké točivé momenty nebo síly působící ve 

směru osy spojovaných částí 

- Spojení součásti, které se nedají z výrobních důvodů zhotovit jako celistvé 

Tlakové spoje rozdělujeme podle konstrukčního provedení: 

1.1 Tlakový spoj nalisováním 

Charakteristickým znakem spojení je přesah hřídele proti díře - uložení s přesahem. 

Na jakost nalisovaných spojů má značný vliv:  

- Přesah mezi hřídelem a otvorem 

- Tvar a tloušťka vnější a vnitřní součásti 

- Pevnost a modul pružnosti materiálů obou spojovaných součástí 

- Jakost povrchu obou stykových ploch 

- Provozní a pracovní teplota 

- Mazání při nalisování 

- Způsob nalisování – za studena nebo za tepla  

1.1.1 Tlakový spoj nalisováním za studena 

Nalisováním za studena - max. průměr D = 50 mm 

Při nalisování za studena je nutno: 

- Srazit hranu u obou spojovaných součástí 

- Odstupňovat dlouhé stykové plochy 

- Přechody v osazeních volit pozvolné a mírně zaoblené 
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Obr. 1 Tlakový spoj nalisováním 

1.1.2 Tlakový spoj nalisováním za tepla 

Při nalisování za tepla je nutno: 

- Hřídel mírně soudkovitý ve tvaru dvojkužele 

- Kontrolovat teplotu 

- Ohřátí vnější součásti a nasazení na vnitřní součást – smrštění 
- Ochlazení vnitřní součásti a vsunutím do vnější součásti – roztažení 
- Kombinací způsobů smrštění - roztažení 

1.2 Tlakový spoj pomocí zděří - nepřímé lisování 

Použití pro spojení dvou dělených součástí pomocí zděří 

Montáž zděře se provádí kombinací způsobů smrštění - roztažení 
Ohřátí vnější součásti - zděře a nasazení na vnitřní dělené ochlazené součásti 

Zděř je tvarová součást, která se používá k vytvoření tlakového spoje jejím 

smrštěním 

K výrobě zděří se používá ocel 11 341 

Zděře se nasazují za tepla po ohřátí cca na 200°C.  

Chladnutím se smršťují a vzniká sevření, odolávající odstředivým a provozním 

silám. 

Rozdělení zděří podle tvaru: 

• Kruhové 

• Oválné 

• Ploché 

2 Úkoly 

1. Jaké tlakové spoje rozlišujeme?  

2. Popište druhy tlakových spojů. 

3. Uveďte příklady tlakových spojů. 

4. Načrtněte tvary tlakových spojů. 

3 Použité materiály 

[1] Autor obrázku  Zdeněk Pavlíček 

 


