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Anotace Tento materiál  obrazově doplňuje  učebnici „Technologie 4“,  

kapitolu 8.5.1. mechanických upínacích přípravku šroubů, matic a 

výstředníků 



Základní upínací 

prvky přípravku 
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Upínací prvky 

• Slouží k upnutí polotovaru při obrábění 

• Musí v nejkratším časovém úseku  vyvodit 

takovou upínací sílu, aby přímo nebo nepřímo 

(třením) zachytila veškeré síly a silové momenty 

vzniklé při řezném procesu obrábění  
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Upínací prvky 

       Podle vyvozování síly dělíme: 

• Mechanické  

• Elektrické  

• Hydraulické 

• Pneumatické 
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Upínací prvky 

• Mechanické 

• Zde uvádím pouze doplnění kapitoly 8.5.1  

strany 378, Strojírenské technologie  4 (Řasa a 
kol.) 

nejčastěji používané typy šroubů,  matic a 
výstředníků, které ve strojnických tabulkách 
nejsou nebo z tabulek jsou nejasné 
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šrouby 

obr. 1 [1] 

 šroub se zářezem a 

hladkým čípkem 
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šrouby 

obr. 2 [1] 

 šroub s rýhovanou hlavou a 
hladkým čípkem 

Náhrada: šroub se zářezem s 
rýhovanou maticí, zajištěn 
kolíkem proti pootočení 
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šrouby 

obr. 3 [1] 

 šroub s čtyřhrannou hlavou bez 

nákružku a  čípkem s výkružkem 

opatřený přítlačnou plochou 

opěrkou zajištěnou kolíkem 

Kolík umožňuje opěrce pouze 

rotační pohyb v ose šroubu. 
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šrouby 

obr. 4 [1] 

 šroub s křídlovou hlavou a 

hladkým čípkem 

Náhrada: šroub se zářezem s 

křídlovou maticí, zajištěn 

kolíkem proti pootočení 
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šrouby 

obr. 5 [1] 

 šroub s kolíkovou rukojetí a 
čípkem s výkružkem, 
opatřený přítlačnou 
tvarovou opěrkou zajištěnou 
kolíkem 
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šrouby 

obr. 6 [1] 

 šroub s jednoramennou 

rukojetí a hladkým 

čípkem  
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šrouby 

obr. 7 [1] 

 šroub s posuvnou 

rukojetí a 

hladkým čípkem 
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šrouby 

obr. 7 [1] 

 šroub se sklopnou 

rukojetí a 

hladkým čípkem 

nenormalizovaný 
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obr. 8 [1] 

 Rychloupínací šroub s 

posuvnou rukojetí a 

hladkým čípkem 

a – příčné pero na hladkém 

svorníku 

b – matice navlečená na 

svorníku 
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matice 

obr. 9 [1] 

 matice s kolíkovou 

rukojetí 
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matice 

obr. 10 [1] 

 matice se sklopnou 

rukojetí 
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matice 

obr. 11 [1] 

 matice s posuvnou 

 rukojetí 
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matice 

obr. 12 a [1] 

 rychloupínací 

matice 

- 1.fáze - navlékání 

přes závit šroubu 
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matice 

obr. 12 b [1] 

 rychloupínací 

matice 

- 2.fáze - dotahování 
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výstředníky 

obr. 13 [1] 

výstředník tlačný (zdvih = 2*e ) 
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výstředníky 

obr. 14 [1] 

výstředník tlačný 

rozvidlený 
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výstředníky 

obr. 15 [1] 

výstředník tažný (F – směr utahovací síly) 
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opakování 

1a) nakreslete šroub se sklopnou rukojetí 
1b) nakreslete šroub s posuvnou rukojetí  

2a) nakreslete matici s kolíkovou rukojetí 2b) nakreslete matici se sklopnou rukojetí 

3a) Popište funkci rychloupínací matice 

 

3b) Popište funkci rychloupínacího šroubu 

4a,b) Vysvětlete rozdíl mezi tažným a tlačným výstředníkem a doplňte jednoduchým 

obrázkem 
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