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Výroba závitů – úvod 
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Úvod 

• Tato prezentace slouží k zvýšení 

přehlednosti výkladu  kapitoly  výroby 

závitů  Strojírenské technologie 3 , 1 
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Závit 

Závit je šroubovitě navinutý profil na válcovou plochu 

Šroubovice vzniká současným posuvným a rotačním pohybem 

(Konstrukce křivky šroubovice – Technické kreslení 1. ročník) 

 

závity: - vnější ( šrouby – šroubovice na plášti válce) 

         - vnitřní ( matice – šroubovice na stěně díry) 

 

Smysl vynutí šroubovice – pravá ( utahování ve smyslu hodinových    

                                             ručiček) 

     -  levá (méně používaná) 
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Závit 

Profily závitů a jejich značení jsou normalizovány  
např. Strojnické tabulky  str. 356 Leinveber, Vávra , ISBN  978-80-7361-051-7 ( čtvrté 

doplněné vydání) 

 

Metrický závit označení M -  rozměry v mm  ( M10,  M10x1)   Str. 355 

Whitworthův závit označení W - rozměr v palcích  ( W 1½“) 

Trubkový závit označení  G    ( G 1“ ) 

Oblý závit označení Rd – rozměr v mm    Rd   30 

Lichoběžníkový závit označení Tr       Tr 30 
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obr. 1 Základní druhy závitů – označování    [1] str. 353 
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Závit 

obr. 2  

Základní  veličiny na 

závitu 

[1] str. 355 
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obr. 3  

[1] str. 357 
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obr. 4 

[1] str. 378 
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obr. 5  

[1] str. 379 

Pro výpočty kol  nastavení u trubkového nebo 

Whitworthova závitu je nutno použít údaj „ počet roztečí 

na délce 25,4 mm“  nikoliv rozteč P 
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obr. 6 

[1] str. 383 
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obr. 7 

[1] str. 385 
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obr. 8 

[1] str. 387 
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obr. 9 

[1] str. 388 
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obr. 10 

[1] str. 389 
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obr. 11 

[1] str. 403 
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Závit 

Výroba závitů: 
• Třískové obrábění – ruční  

                                   - strojní  

• tváření 
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opakování  

1a) Z tabulek vyhledejte malý  průměr   

závitu matice M8 

1b) Jak vznikne šroubovice 

2a) Jak poznáte levý závit  
2b)  Z tabulek vyhledejte  střední 

průměr závitu šroubu  M12 
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použité zdroje  

• [1]   Leinveber, Vávra – Strojnické tabulky, Albra Praha 2008    

 ISBN 978-80-7361-051-7 ( čtvrté doplněné vydání) 


