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Druhy spojovacích šroubů:

Šrouby:
– s hlavou

»šestihrannou
»válcovou
»válcovou se vnitřním šestihranem
»zápustné
»zápustné s čočkovitou hlavou
»půlkulovou
»upínací



Druhy spojovacích šroubů:

Šrouby:
– bez hlavy

»závrtné
»stavěcí



Šroubový spoj

1. Dřík šroubu
2. Hlava šroubu
3. Matice
4. Podložka



Šrouby s válcovou hlavou

Šrouby se zápustnou hlavou



Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

Šrouby stavěcí



Značení šroubu

př.: M 12 x 80 ISO 4014 – 8.8

Metrický závit

Vnější průměr
závitu

Délka šroubu

Druh šroubu
dle normy

Pevnostní třída



Kdy se používají šrouby s hlavou s drážkou nebo s
vnitřním šestihranem?
Použití v případě prostorových požadavků (zabírají
méně místa, nářadí potřebuje méně místa) nebo
požadavků na vzhled a bezpečnost.

Proč je délka šroubu v strojnických tabulkách
někdy s hlavou a někdy bez hlavy?
Délka šroubu se udává taková, která může
procházet dírou ve spojovaném materiálu.
Např. šestihranná hlava nad materiálem – délka
šroubu bez hlavy
Zápustná hlava – délka šroubu s hlavou



V jakém případě se používají stavěcí šrouby

K zajištění vzájemné polohy součástí – př. Klika
dveří je zajištěna stavěcím šroubem na 4hranu.

Uveďte příklad použití závrtného šroubu
Připevnění víka převodovky na převodovku.

Šrouby prochází otvory ve víku a jsou
zašroubovány do převodovky, víko je
připevněno k šroubům pomocí matic.
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