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Nýtový spoj

= nerozebíratelný spoj

Nýtování
• Přímé – nepoužívá se nýtů, spojovaná součást

se upraví pro roznýtování
• Nepřímé – spojovací součást je nýt



Přímé nýtování



Přímé nýtování



Při použití přímého nýtování je snazší montáž,
po demontáži - odstraněn roznýtovaný materiál
nutno spojit jiným způsobem např. šroubem,
svarem apod.



Nepřímé nýtování – používají se nýty

druhy nýtů:
• konstrukční nýty – pevné spoje
• kotlové nýty – nepropustné nýty
provedení nýtů:
• plné nýty
• duté nýty



Hlavy nýtů

půlkulové

zápustné

ploché

kotlové



Nýtové spoje podle sestavení materiálu

a) s přeplátováním
b) s 1 stykovou deskou
c) se 2 stykovými deskami



Nýtové spoje podle počtu nýtových řad

a) jednořadé
b) se 2 řadami rovnoběžně
c) se 2 řadami střídavě



Materiály nýtů

ocelové
měděné
slitiny mědi
hliníkové
slitiny hliníku



Uveďte nějakou výhodu nýtového spoje.

• Lze nýtovat různé materiály k sobě
• Spojovací součást (nýt) je levná
• Lze nýtovat bez tepelného ovlivnění součástí

Uveďte nějakou nevýhodu nýtového spoje

• Kvalitní spoj je náročný časově.
• Nároky na kvalitu spoje zejména u těsného

spoje



Lze nýtovat současti jsou-li přístupné pouze z 1
strany?

Ano lze. Používají se duté nýty s trnem a
speciální nýtovací kleště.

Uveďte příklad nýtovaného spoje v opravárenství.

Nýtování obložení brzd, spojky u motorových
vozidel

Nýtování nožů prstové žací lišty.
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