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Šroubové mechanizmy – základní pojmy 
Šroubové mechanizmy slouží k přeměně otáčivého nebo šroubovitého 

pohybu na posuvný a někdy i naopak. Šroubové mechanizmy tvoří 

pohybový šroub a matice. 

 

Použití šroubových mechanizmů : 

 šroubové zvedáky 

 stahováky 

 šoupátka 

 vodící šrouby soustruhů 

 lineární moduly. 
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Šroubový zvedák 

Šroubový mechanizmus s kuličkovým šroubem [5] 



Druhy šroubových mechanizmů 

Šroubové mechanizmy mění: 
 

 otáčivý pohyb na posuvný 
 šroub se otáčí, matice posouvá 

 matice se otáčí, šroub se posouvá 

 

 šroubovitý pohyb na posuvný 
 matice stojí, šroub otáčí i posouvá (šroubovitý pohyb) 

 šroub stojí, matice koná šroubovitý pohyb 
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Druhy šroubových mechanizmů 
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Šroub se otáčí a matice posouvá. Matice se otáčí a šroub posouvá. 



Druhy šroubových mechanizmů 
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Šroub koná šroubovitý pohyb, matice stojí. 
Matice koná šroubovitý pohyb, šroub stojí. 



Silové poměry pro zvedání a spouštění břemene 
Moment pro zvedání břemene: 
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Síly působící při zvedání břemene 
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Síly působící při spouštění břemene 

Moment pro spouštění břemene: 

Síla potřebná pro zvedání břemene: 
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Síla potřebná pro spouštění břemene: 

Třecí úhel: 
´tgf 



Pevnostní výpočet 

Šroub je namáhán kombinovaným namáháním, krutem a současně tlakem 

nebo tahem. 

Výsledné redukované napětí:  
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U delších šroubů je nutná kontrola na vzpěr. 

Dále je nutné kontrolovat tlak v závitech. 
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d2 střední průměr závitu matice 

H1 nosná hloubka závitu 

D1 malý průměr závitu matice 

n počet závitů matice 
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Kontrolní otázky 

 Jaké znáte druhy šroubových mechanizmů? 

 Naznačte pevnostní a návrhový výpočet šroubového zvedáku na 

obrázku. 
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Šroubový zvedák 
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