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Pojmy:

• Dřík = základní válcová část šroubu

• Závit = nakloněná rovina navinutá na dřík

• Samosvornost šroubu = spoj se nesmí uvolnit
při sebevětší osové síle



Závit
= základní funkční část šrobu a matice.

Vytváří se nejčastěji vyříznutím šroubové drážky
do dříku šroubu z vnější strany nebo do matice
z díry.



Závit :

• pravý (nejčastěji) – při utahování šroubu jím
otáčíme ve směru hodinových ručiček

• levý (řidčeji)

• jednochodý
• dvou a vícechodý závit (hlavně pohybové

šrouby)



závit

Funkční část šroubu – chody jsou navinuty se
stoupáním kolem válcového jádra



Vnější průměr závitu d = největší naměřený
průměr šroubu měřený přes vrcholy závitu

Stoupání závitu s = vzdálenost dvou sousedních
vrcholů téže šroubovice

Rozteč závitu P = vzdálenost dvou sousedních
vrcholů

d

Příklad dvouchodého závitu:

s P



Jak je zajištěna samosvornost závitu?

Třením mezi profily závitu šroubu a matice.
Jestliže je stoupání závitu menší – závit je méně

nakloněn – lepší samosvornost (odolnost proti
samovolnému uvolnění)



Vysvětlete, v čem je rozdíl mezi stoupáním závitu
a roztečí závitu.

Stoupání měříme u stejné šroubovice
U jednochodého závitu (na dříku je pouze jedna

šroubovice) stoupání = rozchod závitu
U dvouchodého závitu (na dříku jsou dvě

šroubovice) stoupání = dvojnásobek rozchodu
závitu

U tříchodého závitu (na dříku jsou tři šroubovice)
stoupání = trojnásobek rozchodu závitu
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