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Šroubové spoje – základní pojmy

� Šroubové spoje jsou v konstrukční praxi nejčastěji používaným 
druhem spoje.

� Tam, kde jsou šrouby použity ke spojení součástí, rozeznáváme 
tři základní druhy šroubových spojů.tři základní druhy šroubových spojů.

Podložka pod hlavou šroubu může a 
nemusí být.
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Druhy šroubových spojů
� A spoj šroubem s hlavou a maticí. Průměr díry kterou šroub prochází je

normalizován ČSN EN 20273. Norma definuje její velikost podle
jmenovitého průměru závitu a řady provedení (jemná, střední, hrubá). V
běžné technické praxi je nejpoužívanější řada střední. Tu budeme používat iběžné technické praxi je nejpoužívanější řada střední. Tu budeme používat i
my. Výběr nejpoužívanějších rozměrů (tab. 1).

� B spoj zašroubovaným šroubem s hlavou. Délka zašroubovaného závitu
závisí na jmenovitém průměru závitu a spojovaném materiálu, orientační
hodnoty (tab. 2). Některé technické podklady zohledňují i pevnostní třídu
použitých šroubů a stoupání závitu.

� C spoj závrtným šroubem s maticí. Daný typ spoje je vhodné použít tam,
kde potřebujeme šetřit vnitřní závit konstrukčních dílů (ložisková pouzdra,
motory). V tomto případě nedochází k opotřebování vnitřních závitů třenímmotory). V tomto případě nedochází k opotřebování vnitřních závitů třením
při dotahování. Hloubku děr pro závrtné šrouby upravuje ČSN 021051.

� Hrany otvorů pro šrouby mají být sraženy, nedochází tak z zaříznutí otřepů
do přechodu mezi hlavou šroubu a dříkem a tím ke zvýšení koncentrace
napětí. Podložku je vhodné použít vždy pod matici a někdy i pod hlavu
šroubu (příznivější rozložení kontaktního tlaku).
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Základní údaje pro konstrukci šroubových spojů

� Tab. 1 

Díry pro šrouby – výběr 
nejpoužívanějších rozměrů

Tab. 2 
Minimální délka zašroubování Lx

Jmenovitý průměr 

závitu Md

Průměr díry

(řada střední)

M3 3,4

M4 4,5

M5 5,5

M6 6,6

M8 9

M10 11

Materiál 

spojovaných 

Délka 

zašroubování
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M12 13,5

M16 17,5

M20 22

M24 26

dílů Lx

ocel 1 . d

litina 1,25 . d

hliník 2 . d

slitiny hliníku 

s vyšší pevností
1,5 . d

d - jmenovitý průměr závitu



Základní údaje pro konstrukci šroubových spojů

� U tenkých plechů není možné minimální délku zašroubování dodržet.
Pokud nelze použít průchozích šroubů nebo jiného spoje, lze zvýšit
tloušťku materiálu konstrukčními úpravami.

Proražení díry pro závit Zesilující plech Přehnutý konec plechu

K dalším konstrukčním úpravám patří závitové podložky nebo 
matice, roznýtované matice a použití šroubů do plechu.
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matice, roznýtované matice a použití šroubů do plechu.

� Doporučené normalizované délky šroubů:

5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 a dále po 5 mm až do 100 mm, 
přes 100 mm po 10 mm.



Základní údaje pro konstrukci šroubových spojů

� Termíny používané u závitů

a° úhel profilu

d jmenovitý průměr závitu

d2 střední průměr závitu

d3 malý průměr závitu

P rozteč / stoupání závitu

Na základě jmenovitého průměru závitu, stoupání závitu, délky šroubu, druhu
spojovaného materiálu a zatížení konstruktér navrhuje tvar a rozměry šroubového
spoje. Výpočet šroubového spoje probereme v jedné z následujících kapitol.
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Základní údaje pro konstrukci šroubových spojů
� Volba rozměrů

Lx minimální délka zašroubování (tab. 2)

x 3 . P

a ČSN 021034  Výběhy vnitřního metrického závitu

y minimálně  2 . P

e ČSN 0211174, ČSN 021176, ČSN 021178
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� Základní druhy zahloubení pro hlavy šroubů
� A zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem (ČSN 021024)

� B válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a matice (ČSN 021020)

C zahloubení pro zápustné hlavy šroubů (ČSN 021023)

Základní údaje pro konstrukci šroubových spojů

� C zahloubení pro zápustné hlavy šroubů (ČSN 021023)

A B C

V diskuzi porovnejte nároky na tolerance roztečí základních druhů 
zahloubení.

Na základě poznatků z prezentace a hodnot uvedených ve 
strojnických tabulkách samostatně vyplňte pracovní listy.
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