
GREDNE VEZI IN SKLOPKE 

1- pogonski stroj (motor) 

2- gred motorja 

3- gredna vez 

4- vstopna gred reduktorja 

5- ležaji 

6- gonilo (reduktor) 

7- gnani stroj 





H7/k6 

H7/j6 

TOGE GREDNE VEZI 

Moznik 
Utorna 

gred 



www.flender.com 



www.flender.com 

Gredi do 60mm: 

H7/k6 – z moznikom 

H7/r6 – brez moznika 

Gredi nad 60mm: 

H7/m6 – z moznikom 

H7/s6 – brez moznika 

Prilagodni vijaki: 

H7/k6  

H7/m6 



IZRAVNALNE GREDNE VEZI 



NEELASTIČNE IZRAVNALNE GREDNE VEZI 

Za premere < 200mm- dva parklja 

Za premere > 200mm- trije parklji 

Velike obremenitve in 

majhne hitrosti 



Vzdolžni razmik gredi- 3 do 4 mm 

Dovoljeni kot loma gredi je 1 do 2° 

Zobje kaljeni in brušeni 

Obratuje v olju 



Dovoljeni kot loma je do 15° 

Pri manj zahtevnih pogonih do 45° 

-Uporaba do 200 mm 

- Največkrat se uporablja 

izvedba s križem 

www.gkn-gwb.de 

www.voithturbo.de  

 KARDANSKI ZGLOB 

http://www.gkn-gwb.de/
http://www.gkn-gwb.de/
http://www.gkn-gwb.de/
http://www.voithturbo.de/
http://www.voithturbo.de/


ELASTIČNE IZRAVNALNE GREDNE 

VEZI 

Blažitev sunkov 

Dušenje sunkov 



Jeklena tračna 

vzmet 

Za obremenitve od 20 do 100000Nm 

Dovoljeni lom gredi do 1,3° 

Dovoljeni zasuk gredi do 1,2° 

Dovoljeni vzdolžni razmak gredi 4 do 20 mm; prečni 0,5 do 3 mm 



Elastični meh, ki dovoljuje 

premik in lom gredi 



Največji vrtilni moment 18 kNm 

Zasuk gredi do 5°, lom osi gredi do 2° 

Prečni premik gredi do 1% zunanjega premera gredne vezi 



- Pogosto rabljena gredna vez; število elastičnih čepov od 4 do 8 

- Za obodne hitrosti do 25 m/s sta kolesa izdelana iz SL, za večje hitrosti 

pa iz jekla 

- Vezava z gredjo: mozniki, zagozde, utorne gredi itd. 



- Primerna za obojestransko vrtenje z velikimi sunki 





- Najbolj univerzalna gredna vez 

- Dopustni zasuk gredi je do 30°, lom gredi do 4° 

-Največji moment 34 kNm, največji zunanji premer je 700 mm 

Elastični kardanski 

zglob 



PRERAČUN GREDNIH 

VEZI 



SKLOPKE ZA VKLAPLJANJE 

Vklaplanje z obliko 

Vklaplanje s silo 

Število zob 3 do 60 

Zobje kaljeni 

Samo za 

enosmerno vrtenje 



Za vklapljanje med 

obratovanjem 



TORNE SKLOPKE ZA VKLAPLJANJE 

- Vklapljanje med obremenitvijo 

- Različna vrtilna frekvenca pogonske in gnane gredi 

- Za dosego zadostne sile trenja mora delovati dovolj velika normalna sila 

Normalna sila: 

- Mehansko 

- Hidravlično 

- Pnevmatsko 

- Elektromagnetno 

Suhe in mazane 

torne sklopke 



- Majhna aksialna in velika pritisna sila 

- Kot α=15 do 25° 

- Slabost je, da so zaradi stalne aksialne sile ležaji ves čas 

obremenjeni 



Kombinacija med 

stožčasto in kolutno 

sklopko 



www.ortlinghaus.com 

Električno 

navitje 



www.ortlinghaus.com 

Hidravlični 

bat 

Hidravlični 

tlak 



www.ortlinghaus.com 





SKLOPKE ZA PROSTI TEK 



ENOSMERNE SKLOPKE 





MOMENTNE SKLOPKE Varnostne sklopke 

Oblikovna 

varnostna sklopka 

Torna varnostna 

sklopka 
Iglični 

ležaj 



Varnostna sklopka 

s kroglicami 
Kroglice 

Vzmetna lamela 

Ležaj 

Matica 



Zagonske sklopke 

Pm – celotna moč 

elektromotorja 

Pp – moč za pospeševanje 

Pko – moč za koristno 

obratovanje 

Električni tok 







Turbosklopka 

- Za prenos velikih 

vrtilnih momentov 

- Majhna obraba- 

dolga življenjska 

doba 

- Zahtevna izdelava- 

visoka cena 

-Črpalka olje 

pospešuje, turbina pa 

zavira 


