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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce vypracovaná na téma „Technologie obrábění vnějších 
závitů“ obsahuje komplexní seznámení s jednotlivými typy závitů, jejich označení a 
použití v praxi, včetně norem, stanovujících jejich standardizaci. Dále jsou v práci 
popsány metody obrábění vnějších závitů, mezi které patří řezání, soustružení, 
frézování nebo broušení. V poslední kapitole jsou popsány metody ekonomického 
porovnávání jednotlivých způsobů obrábění.    

 

Klíčová slova: šroubovice, šroubová plocha, závitový vrchol, závit, vnější závit, 
jednoduchý závit, několikachodý závit, pravý závit, levý závit, osa závitu, profil 
závitu, stoupání závitu. 

 

 

 

 

 

 
This bachelor's thesis focused on "Thread cutting technology" complexly deals 

with the individual types of threads, their designation and their use in practice, 
including norms specifying their standardization. There are also described methods 
of machining of external threads, which include cutting, turning, milling or grinding. 
The last chapter describes methods of economic comparison of individual machining 
methods. 
 

Keywords: helix, screwdriver, threaded tip, thread, male thread, single thread, 
multi thread, right thread, left thread, thread axis, thread profile, thread pitch. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se podrobně zaměřuje na závity, jakožto jedny z 
nejdůležitějších prvků ve strojírenské výrobě. Jsou nedílnou součástí nejrůznějších 
strojů, měřidel a konstrukcí.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje podrobnému 
popisu jednotlivých typů závitů, včetně jejich rozboru. Závity mohou být spojovací, 
umožňující snadný a rychlý způsob spojení, přičemž jde o spojení rozebíratelné. 
Existují však také závity pohyblivé, jako jsou například vodicí šrouby obráběcích 
strojů, měřidel, lisů apod. Druhá kapitola je zaměřena na způsoby kontroly a měření 
vnějších závitů. Jedná se nedílnou součást technologie výroby závitů obráběním 
umožňující vyrábět kvalitní a přesné výrobky. 

Kapitola třetí se zabývá hlavním tématem práce, a to podrobným popisem metod 
obrábění vnějších závitů, ať už jde o závity spojovací, nebo pohyblivé. V této 
kapitole jsou popsány metody obrábění pomocí kruhovými závitovými čelistmi pro 
ruční, případně strojní řezání závitů. Uvádí také informace o soustružení závitů 
pomocí závitových nožů, frézování za pomoci speciálních fréz nebo broušení 
pomocí brousících kotoučů. 

Poslední kapitola je zaměřena na ekonomické zhodnocení a výpočty metod 
obrábění vnějších závitů. Pomocí ilustrativního příkladu uvedeného v této kapitole 
lze docílit ekonomického porovnání metod výroby závitů obráběním a vybrat tedy tu 
nejekonomičtější variantu.  
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1 ZÁVIT JAKO TECHNOLOGICKÝ PRVEK STROJÍRENSKÉ 
SOUČÁSTI 

Závit patří k jednomu z nejdůležitějších technologických prvků ve strojírenství. 
Závity mohou plnit jak spojovací, tak pohybové funkce u celé řady strojírenských 
výrobků, přičemž jejich tvar a kvalita má významný vliv na správnou funkci a 
spolehlivost. Závit je určený závitovou plochou, která vzniká vytvořením profilu ve 
tvaru šroubovice při daném stoupání a průřezu buď na svorníku, nebo v díře.  

1.1 Základní pojmy a rozdělení závitů 

Tato kapitola je zaměřena na základní druhy a pojmy u používaných závitů, 
včetně jejich podrobného rozboru, značení, tolerování a použití v praxi. 

Základní rozdělení závitů  

1) Podle umístění [5]: - vnitřní (matice), 
     - vnější (šroub), 

2) Podle směru [5]:  - pravé, 

     - levé, 
3) Podle tvaru [5]:  - kuželové, 

     - válcové, 
4) Podle počtu závitů [5]: - jednochodé, 

     - vícechodé, 
5) Podle tvaru profilu [5]: - trojúhelníkové, 

     - lichoběžníkové, 
     - oblé, 

6) Podle funkce [5]:  - spojovací, 

     - pohybové.    

 
 

 
 

Obr. 1.1 Druhy závitů podle jejich rozdělení [1,2]. 
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Základní pojmy 

Stoupání závitu – Ph: jde o vzdálenost mezi stejnolehlými boky jednoho závitu. 
Pro jednochodý závit platí, že je stoupání Ph rovno rosteči závitu P. Pro vícechodý 
závit platí, že je stoupání rovno násobku rosteči (Ph=P.n) [3] 

Rozteč závitu – P: je vzdálenost mezi stejnolehlými boky sousedních závitů [3]. 
Velký průměr závitu šroubu nebo matice d – D: je tvořen počtem závitových 

hřbetů [3]. Malý průměr závitu šroubu nebo matice d1 – D1: je tvořen počtem 
závitových den [3]. Střední průměr závitu šroubu nebo matice d2 – D2: je efektivní 
průměr závitu. Jedná se o hodnotu mezi velkým a malým průměrem závitu [3]. 

Nosná hloubka hávitu – h [3] 
Vrcholový úhel – α [3] 
Počet chodů závitů – n: Udává počet šroubovic, které obíhají kolem válce [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

Obr. 1.2 Řez šroubového spojení [3]             Obr. 1.3 Detail vnějšího závitu [4] 
 

Dno závitové mezery 1 – jde o plochu nacházející se ve spodní části závitu, kde 
na sebe navazují boky závitu [4]. 

Bok/strana závitu 2 – je boční část závitu, která spojuje jeho vrchol se dnem 
závitové mezery [4]. 

Vrchol (hřeben) závitu 3 – je vrchní část plochy závitu, která má za úkol spojení 
obou stran závitu, nebo obou boků závitů [4]. 

Úhel stoupání φ – Úhel je především závislý na roztečném průměru závitu 
(d2/D2) a na jeho stoupání Ph. 

Šroubovice je pomyslná dráha na válcové nebo kuželové ploše pohybující se tak, 
že poměr mezi osovým posuvem α a úhlovým natočením ε je konstantní [4].  

Šroubová plocha: Je tvořena křivkou podle odpovídajícího profilu závitu ležící 
v osové rovině. Šroubová plocha se pohybuje po šroubovici o stejném poměru α a ε 

[7].                                     
Osa závitu: osa válce nebo kužele, na jehož ploše se nachází závit [7]. 
Profil závitu: obrys vrcholu a závitové drážky v rovině osového řezu závitu [7]. 
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Zobrazování závitů 

Zobrazování závitů na výkresech má svá pravidla. Vnější závity se musí 
zobrazovat souvislou tlustou čarou na velkém průměru a souvislou tenkou čarou na 
malém průměru (obr 1.4). V pohledu ve směru osy závitu se malý průměr zobrazuje 
jako ¾ kružnice nakreslené souvislou tenkou čarou, při volném pravém horním 
kvadrantu.  

U vnitřního závitu se tlustými souvislými čarami zobrazuje malý průměr závitu a 
souvislými tenkými čarami na velkém průměru závitu (obr 1.4).  

U zakrytých závitů, jak u vnějších, tak vnitřních se zobrazuje velký i malý průměr 
souvislou čárkovanou tenkou čarou [1]. 

Obr. 1.4 Zobrazování závitů v pohledu [1] a) vnější b) vnitřní závit.  

Obr. 1.5 Zobrazování závitů v řezu [1] a) vnější b) vnitřní závit. 

 

Kótování závitů 

Stejně jako u zobrazování závitu má i jejich kótování svá pravidla, která se musí 
dodržovat. U vnějších závitů se velký průměr závitů kótuje s označením druhu 
závitu, včetně toleranční značky a užitečné délky závitu bez výběhu (obr 1.6). Pokud 
budeme kótovat levý závit, je třeba doplnit označení – LH. 

U průchozích děr, u kterých závit není v celé jejich délce se, kótuje velký průměr 
závitu, druh závitu, toleranční třída, užitečná délka bez výběhu a průměr předvrtané 
díry (obr 1.6).  

U vnitřních závitů v neprůchozích dírách se závity kótují s označením velkého 
průměru závitu, druhu závitu, tolerance závitu, funkční (užitečné) délky závitu, 
hloubky předvrtané díry a jejího průměru (obr 1.4). Funkční délka závitu a hloubka 
předvrtané díry se stanovuje podle délky zašroubování (N – délka zašroubování 
běžná, S – délka zašroubování krátká, L – délka zašroubování dlouhá) [1]. 
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Obr. 1.6 Kótování závitů [1] a) vnějších b)vnitřních. 

1.2 Metrický závit  

Metrický závit je nejběžnější a nejrozšířenější typ závitu ve strojírenství. Jedná se 
o závit spadající do kategorie spojovacích. Začal vznikat ve dvacátém století, kdy 
postupně nahrazoval doposud používaný Whitwhorthův závit. Jeho uplatnění 
nejdeme v celé řadě odvětví. Má profil rovnoramenného trojúhelníku, který svírá 
vrcholový úhel 60° (obr 1.7). Metrický závit označujeme velkým písmenem M [5].  

Obr. 1.7 Detail metrického závitu [5] 

 

Základní rozdělení a značení metrických závitů  

Metrický s hrubou roztečí 
 Tento typ je nejrozšířenější a používá se především pro všeobecné spojení. 

Číselně se tento typ závitů označuje velkým průměrem závitu v mm. Například M20 

[1]. 
Metrický s jemnou roztečí 

Tento závit se užívá především u spojení, kde je požadovaná větší samosvornost, 
nebo jako závit ve slitinách lehkých kovů. Číselně se tento závit označuje velkým 
průměrem a roztečí. Například M20x1 [1]. 
Metrický pro jemnou mechaniku a optiku 

Uplatnění tohoto velmi jemného závitu je především v průmyslu jemné mechaniky 
a optiky [1]. Číselně se označuje stejně jako závit s jemnou roztečí a to velkým 
průměrem a roztečí. Například M10x0,5 [1].  
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Unifikovaný palcový závit 
Jde o závit, který je využíván převážně ve Spojených státech a Kanadě. Závit má 

stejný profil jako závit Metrický, avšak rozměry a stoupání se udávají v palcích. 
Například ¼” 20UNC – 2A [10].  
 
Typy UN závitů [10]: 

 UNC – závit s hrubým stoupáním, 

 UNF – závit s jemným stoupáním, 

 UNEF – závit se zvláště jemným stoupáním, 

 UN – závit se standartním stoupáním. 
 

Tolerování metrických závitů 

Soustavu tolerancí, která charakterizuje uložení metrických závitů, se dělí na: 
 

Toleranční stupně 
Jde o soustavu, ve které má každý hlavní rozměr závitu přiřazen svůj toleranční 

stupeň, který vyjadřuje velikost tolerance (tab. 1.8). Tolerance malého průměru 
vnějšího závitu a velkého průměru vnitřního závitu nejsou stanoveny [1]. 
 
Tab. 1.8 Toleranční stupně průměrů metrického závitu [1]. 

Druh závitu Průměr závitu Toleranční stupně 

závit šroubu 
velký průměr závitu šroubu d 4; 6; 8; 

střední průměr závitu šroubu d2 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 

závit matice 
střední průměr závitu matice D2 4; 5; 6; 7; 8 

malý průměr závitu matice D1 4; 5; 6; 7; 8 

 
Polohu tolerančního pole  

Polohu tolerančního pole (obr 1.10) určuje úchylka, která se nachází blíže 
k nulové čáře (es,ei – pro vnější závity). Od jmenovitého průměru závitu se úchylky 
odečítají ve směru kolmém k ose závitu (tab. 1.9) [1]. 
 
Tab. 1.9 Polohy tolerančních polí metrického závitu [1]. 

Druh závitu Průměr závitu Základní úchylky 

závit šroubu 
velký průměr závitu šrouu d e; f; g; h 

střední průměr závitu šroubu d2 e; f; g; h 

závit matice 
střední průměr závitu matice D2 G; H  

malý průměr závitu matice D1 G; H  

 

  
 
“Polohy tolerančních polí zajišťují snadnou montáž závitových spojů I při použití 
běžných tlouštěk pokovování.” [1] 
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Obr. 1.10 Polohy tolerančních polí závitu šroubu [1]. 
 

Doporučené toleranční třídy 
Doporučená kombinace tolerančních stupňů a poloh tolerančních polí (tab. 1.11) 

se nazývají toleranční třídy a jsou sestaveny do několika tříd: 

 Jemné – určené pro přesné závity, 

 Střední – určené pro všeobecné použití, 

 Hrubé – určené pro speciální případy, které mohou vznikat při výrobě [1]. 
 

Tab. 1.11 Doporučené toleranční třídy pro vnější závity [1] 

 
Příklad označení [1]   
a) M8-5g 6g  

5g - Toleranční třída pro střední průměr, 
6g - toleranční třída pro velký průměr. 

b) M8-6h    
6h - Toleranční třída pro střední a velký průměr. 

Normy stanovující označování metrických závitů 

ČSN ISO 4007    - udává profil závitů [7], 
ČSN ISO 4008, ČSN 01 4021  - udávají průměry a rozteče závitů [7], 
ČSN ISO 4013, ČSN 01 4022, ČSN 01 4026 - udávají základní rozměry [7], 
ČSN ISO 4027, ČSN 01 4314, ČSN 01 4315 - udávají toleranci a uložení [7]. 
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ČSN ISO 4316, ČSN 01 4026, ČSN 01 4395  
ČSN ISO 68-2     - pro unifikovaný palcový závit [7]. 

1.3 Whitworthův závit  

Jedná se o spojovací závit, který byl jedním z prvních průmyslových standardů. 
Závit byl rozšířený po celém světě, avšak ve dvacátém století jej začal nahrazovat 
závit metrický. Ve Velké Británii a v Austrálii se však používá dodnes. V České 
republice se s tímto závitem můžeme setkat u automobilů, fotoaparátů či kol. 
Číselně se tento závit označuje velkým písmenem W a velkým průměrem závitu 
v palcích – například W 7/12. Stoupání je vyjádřeno počtem závitů na jeden palec. 

Jeho profil je shodný s metrickým závitem, přičemž vrcholový úhel svírá úhel 55° a 
má zaoblené hrany (obr. 1.12) [5]. 

    Obr. 1.12 Detail Whitworthova závitu [5]. 

Základní rozdělení Whitworthova závitu 

 British standard Whitworth (BSW), 

 British standard Fine Thread (BSF) – jemný závit, 

 British standard Cycle (BSC) – použití u jízdních kol, 

 American Unified Coarse (UTS) – jako BSW s mírně odlišným profilem [6]. 

Normy stanovující označování Whitwhotrových závitů 

ČSN  01 4030      - udává průměry a rozteče [7]. 

1.4 Trubkový závit  

Trubkový závit patří do kategorie spojovacích závitů. Je normalizovaný pro 
spojování trubek pomocí šroubení. Profil tohoto závitu je totožný s profilem 
Whitwhorthova závitu, je ale jemnější. Vrcholový úhel svírá 55° [5]. 

Základní rozdělení trubkových závitu 

Trubkový závit válcový 
Využívá se ke spojování trubek, tvarovek a armatur. Obvykle jde o vnitřní závit. 

Označuje se velkým písmenem G a světlostí trubky v palcích. Například G2 [1]. 
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Trubkový závit kuželový vnější 
Ke spojení trubek, tvarovek a armatur. Označuje se velkým písmenem R. 

Označení průměru je rovněž v palcích jako u závitu trubkového válcového. 
Například R11/2 [1]. 
Trubkový závit kuželový vnitřní 

Označuje písmenem Rc [1,3]. 

Normy stanovující označování trubkových závitů 

ČSN ISO 228-1    - udává průměry a rozteče pro válcový závit [7], 
ČSN ISO 7-1    - udává průměry a rozteče pro kuželové závity [7]. 

1.5 Pancéřový závit 

Tento speciální druh závitu, který spadá do kategorie spojovacích, vznikl v 
Německu a využívá se převážně v elektrotechnice pro spojování kabelových 
vývodek s ochrannými trubkami a v přístrojových rozvaděčích. Označuje se písmeny 
Pg. Do ocelové trubky bývala vložena papírová trubka jako izolace. Podle vnitřního 
průměru této papírové trubky v milimetrech je odvozeno značení tohoto palcového 
závitu. Vrcholový úhel svírá v úhlu 80° (obr. 1.13) [5,8]. 

Obr. 1.13 Detail Pancéřového závitu [5]. 
 

Normy stanovující označování Pancéřových závitů 

Tab. 1.14 Tabulka udávající označení dle norem ČSN 01 4035, DIN 40430 [9]. 
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1.6 Oblý závit 

Oblý závit patří do kategorie pohybových závitů a používá se především u spojů, 
které jsou vysoce namáhané nebo často rozebírané. Spoj je schopný odolávat i 
povětrnostním vlivům. Značí se písmeny Rd. Vrcholový úhel svírá 30° (obr. 1.15). 
Číselně se označuje velký průměr závitu v mm. Například Rd 40 [5]. 

Obr. 1.15 Detail Oblého závitu [5]. 

Normy stanovující označování oblých závitů 

ČSN 01 4037   - udává průměry a rozteče [7]. 

1.7 Edisonův závit 

Tento speciální druh pohybového závitu se používá běžně v elektrotechnice. Je 
použit převážně u žárovek různých typů. Jde o závit, který nemá žádné ostré hrany, 
to znamená, že jeho profil je tvořen převážně z na sebe navazujících rádiusů 
(obr. 1.16). Závit se označuje velkým písmenem E. Číselně se označuje velký 
průměr závitu v mm [5]. 

Obr. 1.16 Detail Edisonova závitu [5]. 

Normy stanovující označování Edisonových závitů 

ČSN 01 4038   - udává průměry a rozteče [7]. 
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1.8 Lichoběžníkový rovnoramenný závit  

Jedná se o nejpoužívanější pohybový závit. Používá se u pohybových šroubů a 
matic. Označuje se písmeny Tr. Tuto značku využívá závit proto, že dříve nesl 

název trapézový. S tímto názvem se stále můžeme v praxi setkat. Číselně se 
označuje velký průměr závitu v mm a rozteč. Například Tr20x4. Vrcholový úhel svírá 

30° (obr. 1.17) [5]. 

  Obr. 1.17 Detail Lichoběžníkového rovnoramenného závitu [5]. 

Základní rozdělení lichoběžníkových rovnoramenných závitů 

Lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý 
Pro pohybové šrouby a matice. Značení Tr20x4 [1]. 

Lichoběžníkový rovnoramenný vícechodý 
Pro pohybové šrouby a matice se zvýšenou samosvorností a vyšší účinností. 

Značí se stejně jako jednochodý, přičemž do závorky se udává za písmeno P 
hodnota rozteče v mm. Například Tr20x8(P4) [1]. 

Normy stanovující označování lichoběžníkových rovnoramenných závitů 

ČSN 01 4050, ČSN 01 4051   - udává průměry a rozteče [7]. 

1.9 Lichoběžníkový nerovnoramenný závit  

Využívá se pro pohybové šrouby a matice s rozdílným zatížením ve směru osy. 
Značí se velkým písmenem S. Číselně se označuje velký průměr závitu a rozteč. 
Například S20x4. Vrcholový úhel svírá 30° a jeden bok zubu 3° (obr. 1.18) [1]. 

Normy stanovující označování licho. nerovnoramenných závitů 

ČSN 01 4052     - udává průměry a rozteče [7]. 
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Obr. 1.18 Detail lichoběžníkového nerovnoramenného závitu [7].
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2 ZPŮSOBY MĚŘENÍ A KONTROLY VNĚJŠÍCH ZÁVITŮ 

Vzhledem k tomu, že závit tvoří nedílnou součást mnoha strojních součástí 
a strojů, je nezbytné při výrobním procesu závitu, kontrolovat vytvořený závit pomocí 
několika metod, aby mohl závit správně plnit funkci, pro kterou je určený.  

 
Kontrolu závitů můžeme dělit do dvou kategorií [11]: 

 Komplexní kontrola závitu, která má za úkol kontrolu vytvořeného závitu jako 
celku. Lze tedy pomocí této metody dojít k rychlému závěru, zda je závit 
vyroben správně v patřičných tolerancích, nebo nikoliv. Touto metodou však 
nelze vyhodnocovat skutečné rozměry závitu. 

 Dílčí kontrola závitu, podle které se měří a vyhodnocují jednotlivé rozměry 
závitu. 
 

2.1 Komplexní kontrola závitu 

 Komplexní kontrola závitu neboli souhrnná kontrola vyrobeného závitu se 
především uplatňuje v sériové výrobě, kde není příliš mnoho času na podrobnější 
měření v laboratořích. Přímo ve výrobě lze tak určit, zda jde o správný, či zmetkový 
výrobek [11]. 
 

Prvním typickým měřidlem pro komplexní kontrolu vnějšího závitu jsou mezní 
závitové kroužky (obr 2.1). Závitové kroužky tvoří vždy pár – jeden kroužek je 

dobrý a druhý zmetkový. Při kontrole musí jít dobrý závitový kroužek našroubovat 
lehce a po celé své délce na závit obrobku. V případě zmetkového kroužku nesmí jít 
kroužek našroubovat bez násilí více jak v rozsahu dvou otáček závitu [11,12]. 

Obr. 2.1 Mezní závitové kroužky [13]. 

Jako další typ používaného měřidla pro komplexní kontrolu závitu se používají 
závitové třmenové kalibry (obr. 2.2). Kalibr se skládá ze čtyř rolen, přičemž dobré 
a zmetkové jsou vždy v páru proti sobě uspořádané za sebou ve směru třmenu. 
Kontrola se provádí nasunutím kalibru na kontrolovaný šroub. Přední rolny kalibru 
musejí přejít přes kontrolovaný šroub bez použití násilí. Zadní rolny kalibru nesmí 
přejít přes stejný šroub. Výhoda těchto třmenových kalibrů spočívá převážně 
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v úspoře času. Odpadá totiž zdlouhavé šroubování mezního závitového kroužku 
u dlouhých součástí. Pomocí tohoto měřidla se dají měřit jak pravé, tak i levé závity. 
Kalibr lze použít i pro různé stupně lícování. Výhodou bývá i možnost měření 
kalibrem při stálém upnutí součásti ve stroji. K nastavení kalibru se používají 
porovnávací seřizovací trny [12,14].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Obr. 2.2 Závitový třmenový kalibr včetně ukázky měření [14].  

2.2 Dílčí kontrola závitu 

Tato metoda slouží k měření jednotlivých rozměrů závitu. 
 

Velký průměr se obvykle měří délkovými měřidly, jako jsou posuvná měřítka, 
mikrometr nebo komparační měřidlo [11].  

Střední průměr lze měřit několika metodami. První z metod je použití speciálního 
mikrometru, který má vyměnitelné měřící dotyky (obr. 2.3). Měření se provádí 

zvolením příslušného dotyku podle druhu a stoupání závitu. Měřené hodnota se pak 
přímo odečítá z bubínku mikrometru [11]. 

 

 

Obr. 2.3 Mikrometr pro měření vnější závitů s vyměnitelnými dotiky (vlevo) a způsob 
měření (vpravo) [11,12]. 

Za přesnější metodu měření středního průměru závitu se považuje tzv. 
třídrátková metoda měření. Měření se provádí pomocí tří tyčinek o přesném 

průměru. Tyto tyčinky se vloží do profilu závitu proti sobě (obr 2.4). Dvě tyčinky jsou 
upevněny na jednom štítku a jedna na samostatný štítek. Průměr tyčinek se volí dle 
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tabulek tak, aby tyčinky dosedly na boky ve středním průměru závitu nebo v jeho 
těsné blízkosti. Samotné měření je realizováno pomocí mikrometru nebo 
komparačním přístrojem. Naměřená hodnota je pak použita pro výpočet středního 
průměru nebo se dá vyhledat v tabulce [11,12]. 

 

Obr. 2.4 Měření pomocí tří drátkové metody [11]. 

Rozteč závitu lze také měřit pomocí několika metod. Nejčastěji se používají 
posuvná měřítka, základní měrky (obr. 2.5) nebo závitové šablony. Tato měření však 
nejsou příliš přesná [12].   

Obr. 2.5 Závitové měrky pro měření a kontrolu závitu [12]. 

Přesnější měření lze provést pomocí dílenského mikroskopu. Na mikroskopu lze 
kromě rozteče měřit také celý závitový profil zahrnující střední průměr závitu, 
stoupání závitu, úhel závitového profilu, zaoblení apod. Existuje několik typů měření 
mikroskopem – měření, při kterém lze přímo odečítat naměřená hodnota na 
univerzálním mikroskopu nebo pomocí měření promítaného obrazu skutečného 
profilu [12]. 

Na moderních měřících zařízení typu KYENCE řady IM (obr. 3.6) nebo lepších 

lze jednoduše v samotném mikroskopu vytvořit „program“ pro měření závitu. Tedy 
nakreslit ideální profil včetně rozsahu tolerancí pro všechny rozměry. Tento program 
pak zůstane uložen v zařízení a lze jej jednoduše zvolit ze seznamu programů. Pak 
již stačí vložit kontrolovaný šroub a zmáčknout tlačítko pro měření. Přístroj okamžitě 
zaostří danou součást a porovná její stínový profil s programem. Během několika 
málo sekund se na displeji přístroje zobrazí výsledné měření včetně vyhodnocení 
všech rozměrů, zdali jsou v toleranci, či nikoliv.  
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Obr. 2.6 Měření závitu na KYENCE řady IM.
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3 METODY OBRÁBĚNÍ VNĚJŠÍCH ZÁVITŮ 

Jak již bylo napsáno v první kapitole, závity jsou technologické prvky mnoha 
součástí, a jejich kvalita a přesnost tedy mají významný vliv na jejich funkci. Závit na 
součásti lze vytvořit několika metodami. Mezi hlavní metody výroby závitů patří 
především obrábění, závit lze však vytvářet i lisováním nebo například tvářením. 
V této kapitole bude proveden rozbor pouze způsobů obrábění, přičemž každá 
metoda bude podrobně popsána v samostatných kapitolách [15]. 
 

Hlavní metody obrábění vnějších závitů jsou:  

 řezání (strojní, ruční), 

 soustružení, 

 frézování, 

 broušení (u přesných závitů i lapování). 

3.1 Řezání závitů  

Pro strojní i ruční řezání závitů se používá několik druhů závitových čelistí, které 
jsou nejčastěji vyráběny z nástrojové legované nebo rychlořezné oceli. Některé 
čelisti mohou být povlakovány Nitridem titanu (TiN). Metoda obrábění spočívá 
v otáčení čelistí kolem osy, jakožto hlavním pohybu, přičemž v souladu s vyráběným 
typem závitu a jeho stoupáním se čelisti automaticky posouvají dál ve směru osy. 
Pomocí postupného odebírání materiálu pak za čelistmi vzniká hotový závit. Pomocí 
těchto čelistí lze řezat metrické závity (standardní, jemné i trapézové), unifikované 
jemné i hrubé závity UNC, Whitworthovy závity, trubkové závity, kuželové závity, 
válcové závity, oblé závity a další typy závitů [15,16]. 
 

Kruhové závitové čelisti (obr. 3.2) se se používají k výrobě pravých i levých 
závitů. Na obou čelních plochách se nachází řezný kužel a lze je použít i pro řezání 
závitu na soustruhu. Jako výchozí polotovar před ručním řezáním závitu je válec 
o určitém průměru. Pokud budeme chtít ručně řezat závity, které mají větší průměr 
(cca od 30 mm), doporučuje se závit předřezat na soustruhu a poté jej dokončit 
pomocí závitových čelistí.  Při ručním řezání se závitové čelisti upínají do vratidel 
(obr. 3.1). Při strojním řezání se čelisti upínají do strojních vratidel nebo držáků 
[15,16]. 

Obr. 3.1 Vratidla pro kruhové závitové čelisti [15]. 
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Obr. 3.2 Závitové čelisti [15]. 

Pro řezání závitů na soustruhu se používají automatové závitové čelisti, nebo 
produktivnější závitové hlavy (obr. 3.3). Existuje několik typů závitových hlav, podle 
typu použitých nožů (čelistí) [15]. 
Závitové hlavy s radiálními čelistmi 

Pomocí natáčecí objímky a stavěcích šroubu lze nastavit čelisti na požadovaný 
průměr dle kalibru nebo vzorového šroubu. Vyrábí se do velikosti závitu M64 [15,16].  
Závitové hlavy s tangenciálními čelistmi 

Jejich axiální přestavitelnost usnadňuje uložení ve výkyvném držáku a posuvné 
upnutí v rybinové drážce. Vyrábějí se do velikosti M64 [15].  
Závitové hlavy s kotoučovými noži 

Mývají menší průměr než hlavy s radiálními a tangenciálními čelistmi. Nejsou 
složité na výrobu a lze je opakovaně brousit. To výrazně prodlužuje jejich životnost 
[16].  
 

Tangenciální i kotoučové čelisti jsou hřebínkové. To znamená, že jejich břit tvoří 
několik závitových profilů, které jsou z jedné strany seříznuté, a není tedy nutný 
tangenciální posuv při řezání. Závity lze tedy řezat najednou [15].  
 

    Obr. 3.3 Princip nožových hlav [15], 
a) radiální b) tangenciální c) kotoučové. 
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Čelisti musí být o podíl stoupání axiálně přesazeny podle jejich počtu v závitové 
hlavě. U závitových hlav může být posuv buďto nucený, nebo se čelisti (nože) 
zařezávají do obrobku automaticky, jako je to například u kruhových závitových 
čelistí. Jejich posuv po obrobku je závislý na stoupání vyráběného závitu. Před 
začátkem řezání závitu je velmi důležité, aby měl polotovar kuželové sražení a 
závitová hlava byla vyrovnána do osy, aby nedošlo k poškození a případným 
komplikacím. Po dokončení řezání se čelisti automaticky rozevřou a odpadá tak 
zpětný pohyb nástroje. Toto významně zvyšuje kvalitu vyrobeného závitu [15,16]. 

3.2 Soustružení závitů 

Jde o jednu z nejproduktivnějších metod obrábění závitů. Tuto metodu lze použít 
pro všechny typy závitů a při výrobě je dosahována vyšší jakost obrobeného 
povrchu. Soustružení lze realizovat na univerzálních, revolverových, 
poloautomatických a automatických soustruzích. Posuv řezného nástroje na otáčku 
se volí dle stoupání soustruženého závitu [4,15,16]. 

 
Nástroje pro soustružení závitů 

Pro soustružení vnějších závitů se používají závitové nože, jejichž profil odpovídá 
profilu řezaného závitu. V dnešní době se nejčastěji setkáváme s noži, které mají 
vyměnitelné břitové destičky (VBD). Starší nože, vyráběné z rychlořezných ocelí, 
bývaly celistvé nebo s připájenou destičkou ze slinutého karbidu [15]. 

 
Členění závitových nožů podle tvaru [15]  

 jednoprofilové: – radiální, 
– kotoučové, 

 hřebínkové : – prizmatické, 
– kotoučové. 
 

Při soustružení závitu jednoprofilovým nožem lze vytvořit závit pomocí několika 
úběrů dle zvoleného způsobu. U hřebínkových nožů tvoří řeznou část několik 
závitových profilů, přičemž první profily jsou zkoseny, takže lze závit vyříznout na 
jeden záběr [16].  

 
Základní metody výroby závitu pomocí závitového nože s jedním profilem: 
Metoda radiálního přísuvu 

Při této metodě dochází k odebírání materiálu po obou bocích závitu a s tím 
související opotřebení závitového nástroje po obou bocích. Posuv do záběru je 
prováděn pouze kolmo na osu rotace. Tato metoda se používá při výrobě závitů 
s menším stoupáním, přibližně do 3 mm u litinových a ocelových obrobků 
náchylných na zpevňování za studena. Nevýhoda při této metodě je ve vibracích 
způsobených při obrábění závitů s větším stoupáním. Jedná se však 
o nejpoužívanější metodu (obr. 4.1) [16]. 
Metoda bočního přísuvu 

U této metody výrazně snížíme teplotu špičky nástroje. To má za následek vyšší 
trvanlivost nástroje. Vzniklé třísky při obrábění jsou z místa řezu dobře odváděny 
a správně tvarovány. Tato metoda se používá pro řezání trapézových závitů a závitů 
s větším stoupáním. Nevýhodou při této metodě je nerovnoměrné opotřebení 
nástroje a také tření vzniklé na pravém boku, které má za následek horší jakost 
povrchu pravého boku závitu (obr. 3.4) [16].  
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Metoda přísuvu s odklonem 
Pomocí malého úhlu se eliminuje tření pravého boku nástroje. Tato metoda se 

upřednostňuje pro stoupání závitu nad 3 mm a pro řezání lichoběžníkových závitů. 
Úhel je nejčastěji v rozmezí 3°-5° (obr. 3.4) [16].  
Metoda střídavého posuvu 

Touto metodou docílíme rovnoměrného opotřebení nástroje. Je však složitá na 
programování na číslicově řízených strojích. Metoda se uplatňuje u závitů s velkým 
stoupáním nebo u materiálů se špatně utvářející se třískou (obr. 3.4) [15]. 
 
Jako poslední úběr u jakékoli použité metody se doporučuje užití radiálního přísuvu. 
Zejména pro zlepšení jakosti povrchu vyráběného závitu. 

Obr. 3.4 Metody obrábění závitů [15] a) metoda radiálního přísuvu, b) metoda 
bočního přísuvu, c) metoda přísuvu s odklonem, d) metoda střídavého posuvu. 

 
Při obrábění závitů na univerzálních hrotových soustruzích lze pro správnou volbu 

posuvu využít vodícího šroubu stroje. Pomocí vyměnitelných ozubených kol lze podle 
tabulky docílit správného nastavení. Platí tedy [15]: 

 
    (3.1) 
    
    (3.2) 
 
 

kde: vf [mm min-1] je posuvová rychlost,  
no [min-1] jsou otáčky obrobku,  
nš [min-1] jsou otáčky vodicího šroubu,  
so [mm] je stoupání závitu obrobku,  
sš [min-1] je stoupání závitu vodicího šroubu,  
i [-] je celkový převod,  
ip [-] je převod posuvové převodovky,  
ik [-] je převod výměnnými ozubenými koly z1 až z4. 

Obr. 3.5 „Kinematika soustružení závitu na univerzálním hrotovém soustruhu [15].“ 
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V dnešní době nejpoužívanější nože s mechanicky upnutými vyměnitelnými 
břitovými destičky (dále VBD), mohou být tvarově odlišné podle specifikací výrobce. 
Správnou volbu takového nože může ovlivňovat hned několik faktorů, jako je 
například tvar součásti, dostupnost, typ obráběcího stroje, směr otáčení závitu apod. 
Můžeme se také setkat s noži v obrácené poloze. Takové nože mohou mít příznivý 
vliv na efektivnější odvádění třísek. Nože, které mají upnuty břitové destičky, mohou 
řezat při rychlostech až 200 m.min-1, to je oproti rychlostem 10 až 60 m.min-1, které 
se využívaly u nožů z rychlořezné oceli, obrovský nárůst produktivity práce [4,16]. 

 
Typy břitových destiček:  
Břitové destičky s plným profilem 

Jde o nejčastěji používaný typ břitové destičky. Utváří kompletní tvar závitu, 
včetně dna i vrcholu. Průměr polotovaru by měl být zvětšen o speciální přídavek pro 
obrábění vrcholu závitu (0,03-0,07 mm). Po dokončení závitu není potřeba provádět 
odstraňování otřepu. Jde o velmi produktivní řezání závitu, avšak pro každé 
stoupaní musí být použita jiná VBD (obr. 3.6) [4].  
Břitové destičky s V-profilem 

Jde o destičky, které nemají ostří pro řezání vrcholu závitu, a proto je nutné, aby 
byl polotovar obroben na přesný průměr. Tato destička se vyjímá svojí flexibilitou, 
protože ji lze použít pro určitý rozsah stoupání, za předpokladu vrcholového úhlu 
60°nebo 55° (obr. 3.6) [4].  
Hřebínkové břitové destičky 

Tyto destičky mají více jak jeden hrot, a proto dosahují větší produktivity než 
destičky s jedním hrotem. Destičky jsou využívané především v sériové výrobě. Při 
používání těchto destiček je řezná síla několikanásobně vyšší z důvodu delší řezné 
hrany. Proto je užívání těchto destiček náchylné na stabilní podmínky při obrábění. 
Při zvolení této destičky je nutné počítat s delším výběhem závitu, a to právě 
z důvodu delší řezné hrany (obr. 3.6) [4].     
 

Břitové destičky mohou mít podobně jako jiné typy břitových destiček svoji 
geometrii, která má vliv na řeznou sílu, a s ní spojené utváření třísky a životnost 
destiček. Lze si tedy zvolit destičky podle obráběného materiálu tak, aby byla 
zaručena dobrá životnost destičky a vysoká produktivita práce. V nabídce různých 
výrobců můžeme najít destičky nepovlakované ale i povlakované.  

 

  
Obr. 3.6 Typy břitových destiček [4], a) destička s plným profilem  

b) destička s V-profilem c) hřebínková destička. 
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Způsoby soustružení závitů 

Existuje několik způsobů, kterými lze vyrobit závit. Vřeteno se může otáčet po 
nebo proti směru hodinových ručiček (obr. 4.4). Obrábění může probíhat ve směru 
k nebo proti sklíčidlu. Nástroj může být upnutý buď v běžné konvenční metodě, nebo 
v již zmiňované obrácené poloze [4]. 

 
     

     
Obr. 3.7 Způsoby soustružení vnějších závitů [4]. 

 
Úhlové vůle břitových destiček 

Na preciznost a přesnost závitů mají významný vliv dva typy úhlových vůlí.  
Vůle na hřbetu 

Pro docílení rovnoměrného opotřebení nástroje a vysoké kvality závitů, je 
nezbytné zajištění této vůle mezi nástrojem a oběma boky závitu. Destička by měla 
být skloněna pod takovým úhlem, aby její hřbet tvořil co nejsymetričtější úhel 
k bokům závitu. Úhel by měl přibližně odpovídat úhlu stoupání šroubovice (φ). 
Nastavení úhlu lze provést pomocí vymezovacích podložek pod určitými úhly. 
Podložky bývají odstupňovány po jednom stupni a s jejich pomocí nastavujeme úhel 
sklonu břitové destičky (λ), (obr. 3.8).  

Obr. 3.8 Nastavení vůle na hřbetu břitové destičky [4]. 
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Radiální vůle 

Pro získání odpovídající břitové vůle jsou VBD v nožích skloněny pod úhlem  
10°-15° (obr. 3.9). 

Obr. 3.9 Úhlové vůle břitové destičky [4]. 

3.3 Frézování závitů 

Mezi další metody výroby závitů patří frézování. Frézovat závity lze na 
univerzálních, nebo také speciálních frézkách, přímo určených k výrobě závitů. 
Nejčastěji se frézují závity, které mají velký profil nebo velké stoupání. U těchto 
závitů se frézování považuje za neúčinnější a nejvhodnější. Frézují se nejčastěji 
lichoběžníkové závity, nebo lze tuto metodu využít pro hrubování závitů na 
pohybových šroubech. Tato metoda se uplatní také u asymetrických nebo 
nerotačních součástí. U frézování je důležitý tzv. současný otáčivý pohyb obrobku 
s vřetenem stroje. Obrobek vykonává otáčivý pohyb kolem své osy a současně také 
přímočarý pohyb směrem k nástroji, který též vykonává otáčivý pohyb kolem své 
osy. Frézovat lze jak sousledně, tak i nesousledně. Základní způsoby frézování 
rozdělujeme podle nástroje, který je při dané metodě použit [4,17]. 
 
Způsoby frézování podle použitého nástroje [17]: 

 frézování kotoučovou frézou, 

 frézování hřebenovou frézou, 

 frézování pomocí stopkových fréz s VBD, 

 rychlostní frézování závitů, okružování pomocí okružovací hlavy. 

Frézování kotoučovou frézou 

Kotoučové frézy se obvykle vyrábějí z rychlořezné oceli a využívají se pro 
frézování dlouhých vnějších závitů. Frézy mají tvary totožné s profily závitů, proto je 
důležité zvolit správně tvarovanou frézu. Při této metodě je také důležité správné 
seřízení kotoučové frézy, podle stoupání vyráběného závitu. Osa otáčení frézy, musí 
být kolmá ke směru šroubovice (obr. 3.10). Fréza většinou vyfrézuje profil závitu na 
jeden úběr, pokud však jde o hluboké profily závitů, je možné frézovat na více úběrů. 
Obecně lze říci, že za jednu otáčku obrobku dojde k posunu frézy nebo obrobku o 
stoupání závitu [15,17]. 
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Při frézování vznikají tři pohyby [17]: 

1) hlavní pohyb  – otáčivý pohyb frézy, 
2) pomalý pohyb – otáčivý pohyb obrobku, 
3) posuv   – posuvný pohyb podélného stolu. 

 
Obr. 3.10 Frézování závitu kotoučovou frézou [18], 

F – fréza, P – obrobek, 1(n) – otáčivý pohyb nástroje 
2(no) – otáčivý pohyb obrobku, 3(f) – posuv. 

 

Frézování hřebenovou frézou 

Hřebenové frézy používané pro obrábění vnějších závitů se vyrábějí většinou 
z rychlořezných ocelí jako nástrčné nebo stopkové. Válcovou plochu frézy tvoří 
závitový profil, přerušovaný drážkami, které mohou být přímé nebo šroubové. 
Obrobek i fréza vykonávají rotační pohyb kolem své osy a současně se posouvají 
relativně proti sobě ve směru osy, o jedno stoupání vyráběného závitu na jednu 
otáčku obrobku. Tento typ se používá pro frézování krátkých závitů a závitů 
s menším stoupáním. Obdobně jako u frézování kotoučovou frézou se frézují závity 
pomocí hřebenové frézy na jednu otáčku obrobku, lze však docílit přesnějšího závitu 
pomocí dvou úběrů. Pokud je nutné frézovat závit na jedno otočení frézy, je důležité 
volit frézu alespoň o 1 až 2 závity delší. Pohyby vykonávané při frézování jsou 
shodné s pohyby při frézování kotoučovou frézou (obr. 3.11) [15,17]. 
 
„Při aplikacích na CNC frézkách s možností programování kruhové interpolace je 
závit vyroben planetovým pohybem nástroje při jeho současném osovém posuvu.“ 
[15] 
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Obr. 3.11 Frézování závitu hřebenovou frézou [18], 

1 – obrobek, 2 – fréza, (no) – otáčivý pohyb obrobku, (f) – posuv 
(n) – otáčivý pohyb nástroje. 

Frézování pomocí stopkových fréz s VBD 

Podobně jako u soustružení lze využít VBD k docílení vyšší řezné rychlosti a s tím 
spojené vyšší produktivity práce při frézování. Lze volit různé druhy destiček, od 
nepovlakovaných až po povlakované, hřebenové nebo s V-profilem. Destičky se 
mechanicky upínají do stopkových nástrčných fréz nejčastěji pomocí šroubku. Ostří 
VBD určených pro frézování je totožné s profilem závitu. Frézy vykonávají planetový 
pohyb (obr. 3.12). Otáčejí se kolem vlastní osy, rotují kolem osy obráběného závitu 
a současně vykonávají posuvný pohyb podél obrobku o jedno stoupání na jednu 
otáčku kolem obrobku. Tímto způsobem lze frézovat závity v určitém rozsahu 
průměrů a délek. Omezení může nastat pouze ve stoupání závitu dané destičky a 
nutnosti použití CNC obráběcího stroje [4].  

 
Obr. 3.12 Metody frézování vnějších závitů při vykonávání planetového pohybu [4], 

a) nesousledné frézování, b) sousledné frézování. 
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Rychlostní frézování  

Jedná se o metodu, při které dochází k rychlostnímu obrábění. To s sebou nese 
vyšší požadavky na obráběcí stroj. Závity vyrobené touto metodou jsou přesnější a 
čistší než při obrábění pomocí jiné metody. Pohyby vzniklé při rychlostním obrábění 
jsou podobně jako u jiných metod frézování tři. Obrobek se otáčí kolem své osy, 
nástroj se otáčí kolem obrobku a zároveň se posouvá po jeho délce. V moderních 
strojů se může kromě posouvání obrobku posouvat také nástroj. Všechny tyto 
pohyby musejí být ve vzájemné harmonii [17].  
 
Okružování závitů 

Je jedna z metod rychlostního frézování. Nástrojem je okružovací hlava 
s upnutým nástrojem. V hlavě je možné upnout více nástrojů najednou.  Nástroj má 
přitom jednotlivé nástroje (nože) v kontaktu s obrobkem pouze v jednom místě 
(obr. 5.1). Tato technologie je využívána především pro sériovou i kusovou výrobu 
kuličkových šroubů. Přesnost závisí na kvalitě použitých nástrojů, tuhosti stroje a na 
správném seřízení. Při okružování kuličkových šroubů lze u závitových rozměrů 
docílit přesnosti IT5 (T5 a T7) [17,19].  

 
Obr. 3.13 Okružní frézování závitů [18]. 

1 – obrobek, 2 – hlava, 3 – držák, 4 – nůž, 5 – protizávaží, 
 n – otáčivý pohyb obrobku, nh – otáčivý pohyb hlavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                  b) 

Obr. 3.14 Okružní frézování závitů [19], 
a) Výroba závitů pomocí okružovací hlavy, 

     b) Kuličkový šroub vyhotovený metodou okružování. 
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3.4 Broušení závitů 

Broušení závitů se dá považovat jako dokončovací proces již vyrobených závitů. 
U závitů, které mají stoupání 1 mm a menší lze brousit bez nutnosti předchozího 
obrábění. Cílem je dosažení velmi přesného závitu. Vysoké požadavky jsou kladeny 
na drsnost povrchu (Ra), profil a stoupání závitu. Broušení je realizováno brusnými 

kotouči, které mohou být jednoprofilové nebo hřebenové. Pro broušení se využívají 
speciální závitové brusky. Kotouče musejí být před započetím broušení orovnány. 
Pomocí speciálních diamantových orovnávačů se upravují jednoprofilové brousící 
kotouče a v případě hřebenových brusných kotoučů se pro orovnání používají 
tvarové kladky. Tato metoda se používá u závitů, které jsou součástí měřidel nebo 
závitových nástrojů, jako jsou závitníky (obr. 3.15), [15,16].  

 
Obr. 3.15 Broušení závitu na závitníku [15]. 

 
Jednoprofilový brousicí kotouč 

Při broušení je vykloněn o úhel stoupání broušeného závitu a nastaven na celý 
profil závitu (obr. 3.16). Obrobek se posouvá v axiálním směru o délku jednoho 
stoupání na otáčku a zároveň se otáčí rychlostí 1 až 4 m.min-1 [16]. 
Hřebenový brousicí kotouč 

Jeho funkční část tvoří několik negativních profilů závitu (obr. 3.16). Nastavuje se 
rovnoběžně s osou obrobku a při broušení vykonává axiální pohyb podél obrobku, 
až dosáhne plné hloubky závitu. Obrobek se při procesu posouvá a otáčí [16].  

Obr. 3.16 Broušení závitu pomocí brousicích kotoučů [15], 
a) jednoprofilový kotouč, b) Hřebenový kotouč. 
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3.5 Lapování závitů 

Tato metoda patří mezi dokončovací operace obrábění. Podstata lapování je ve 
vyhlazování povrchu pomocí lapovací pasty. Jde o jemné brusivo sloučené s olejem 
nebo petrolejem, nebo je obsažené v různých lapovacích pastách. Tato směs je 
přiváděna do prostoru mezi nástroj a obrobek (obr. 3.17). Zlepšení drsnosti povrchu 
a geometrického tvaru se dosahuje pohybem lapovací pasty, který se vyvolává 
pohybujícím se nástrojem a plastickou deformací nerovností povrchu. Pasta je 
tlačena k povrchu lapované součásti nástroji z měkké oceli, mědi, litiny nebo plastu. 
Nástroje mají tvary odpovídající ideálnímu profilu závitu. Jako brusivo v pastě se 
používá karbid křemíku, umělý korund, karbid boru nebo diamantový prášek. Při 
lapování lze dosáhnout rozměrové přesnosti IT1 – IT3 a drsnosti povrchu 
Ra = 0,02 µm až Ra = 0,05 µm. Přídavek na povrchu určený pro lapování je běžně 
0,05 µm až 0,01 µm [21]. 
 

Obr. 3.17 Princip lapování povrchu obrobku [21].
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4 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ METOD OBRÁBĚNÍ VNĚJŠÍCH 
ZÁVITŮ 

Na začátku této kapitoly je potřeba si uvědomit, že každá z výše popsaných 
metod se uplatní v jiném typu výroby, a proto je velmi důležité zvážit veškeré 
aspekty, jako je vyráběný typ závitu, tvar součásti či jakost, ale i množství 
potřebných kusů, které se musejí vyrábět. Jako ilustrativní příklad bude v této 
kapitole provedena kalkulace operačních výrobních nákladů pro metodu soustružení 
vnějšího závitu pomocí vyměnitelné břitové destičky. Tuto výpočetní metodu lze 
uplatnit i na jiné způsoby obrábění vnějších závitů a výsledky lze pak v pozdější 
analýze porovnat a rozhodnout se, která varianta bude přijatelnější. 

 
Pro ilustrativní příklady soustružení vnějšího závitu byl zvolen metrický závit 

M10x1.5 dlouhý 50 mm na svorníku o celkové délce 80 mm. Svorník je vyroben 
z běžné oceli třídy 11600. Soustružení bude realizováno na CNC soustruhu 
OPTIturn L 28HS s řídicím systémem SIEMENS 808D. Výkon vřetene je 2200 W 
a otáčky jsou v rozmezí 40–3500 [min-1] [26]. 
 
Obecné stanovení dráhy nástroje při soustružení (4.1) 

Jde o vyjádření celkové dráhy nástroje vycházející z technologických poměrů 
(obr. 4.1) [23]. 

Obr. 4.1 Vyjádření dráhy nástroje ve směru posuvu při  
soustružení válcové plochy uběracím nožem [23]. 

 
Pro tento případ byl zvolen náběh 5 mm, délka závitu 50 mm a délka přeběhu také 
5 mm.  

 

      (4.1) 

                                                     
 

  – délka náběhu [mm] 

  – délka závitu [mm] 

  – délka přeběhu [mm] 

  – celková dráha nástroje [mm] 
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Jednotkový strojní čas (4.2) 
 Je čas chodu obráběcího stroje vztažený na výrobu jednoho kusu obrobku, 

v tomto případě jednoho závitu [23]. Pro ilustrativní příklad se vychází z 
předpokladu, že jednotkový strojní čas  je přibližně roven jednotkovému času   

(4.3) [23].  
 

       (4.2) 

                                                
 

  – jednotkový strojní čas [min] 

  – celková dráha nástroje 

 – počet průchodů nástroje 

  – posuv nástroje [mm/ot] 

 – počet otáček obrobku [min-1] 

 

      (4.3) 

      (4.4) 
 

  - jednotkový strojní čas s podílem času směnového [min] 

 - jednotkový čas [min] 

 
 

Počet průchodů nástroje (i) dosazený do vztahu (4.2), byl zvolen dle tabulek 

výrobce břitové destičky. Jednotlivé hloubky průchodů   jsou znázorněny na 
obrázku (4.2). V tomto případě byla zvolena VBD ze slinutého karbidu s povlakem 
PVD (Ti,Cr,Al. N+Ti,Al. N) od firmy Sandvik coromant s označením 266R6-
16MMO1C150M 1125. Otáčky byly zvoleny dle možností obráběcího stroje [4]. 
    
 

      
   

1 – 0,2 mm 
  2 – 0,19 mm 
  3 – 0,18 mm 

4 – 0,16 mm 
5 – 0,14 mm 
6 – 0,08 mm 

 
 
 

Obr. 4.2 Radiální posuv do záběru s vyznačeným počtem průchodů [23]. 
 

Velikost posuvu je rovna stoupání závitu. V tomto případě je tedy zvoleno 
1,5 mm/ot. Otáčky dosazené to vztahu (4.2) pro výpočet jednotkového strojního 
času byly vypočteny ze vztahu (4.5), přičemž řezná rychlost pro obrábění běžné 
oceli byla zvolena dle předepsané tabulky výrobce vyměnitelné břitové destičky. 
V tomto případě tedy 155 m/min [4, 23].  
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      (4.5) 

 
  

 – otáčky obrobku [min-1] 

 – řezná rychlost [m/min] 

 – velký průměr závitu (obrobku) [mm] 

 
Náklady na minutu strojní práce (4.6) se vyjadřují za pomoci hodinového režijního 

paušálu. Pro tento příklad byla zvolena mzda operátora 150,-Kč, režijní paušál 300,-
Kč a náklady na provoz stroje 400,-Kč [25].  
 

      (4.6) 

     

 
 – náklady na minutu strojní práce [Kč] 

 – přirážka času směnového (8 až 10%) 

  – hodinové mzdové náklady na operátora [Kč] 

  – hodinový režijní paušál (střediskových nákladů) [Kč] 

 – náklady na provoz stroje za hodinu [Kč] 

 
Náklady na strojní práci (4.7) související s jednotkovým strojním časem, 

potřebným pro obrábění jedné součásti [23]:  
 

                    (4.7) 

                            
 

 – náklady na strojní práci [Kč] 

 – jednotkový strojní čas [min] 

  – náklady na minutu strojní práce [Kč] 

 
Náklady na vedlejší práci (4.9) souvisejí s upínáním, odepínáním, kontrolou a 

měřením obrobku. Pro tento ilustrativní příklad byl zvolen čas výměny a kontroly 
závitu na 25 vteřin, tedy 0,417 min (4.8) [23].  
 

                                      (4.8) 
 

       (4.9)  

 
                            

 – náklady na vedlejší práci [min] 

 – náklady na minutu vedlejší práce [Kč] 

 – jednotkový vedlejší čas [min] 
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Při praktickém řešení se uvažuje, že náklady na minutu vedlejší práce se rovnají 
nákladům na minutu strojní práce (4.10). Platí tedy [23]: 
 

             (4.10) 

 
Náklady na nástroj (4.11) a jeho výměnu související s výrobou jednoho obrobku se 

vyjádří jako závislost [23]:  
 

                         (4.11) 

  
                                                       

                                                          
 

 – náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus obrobku [Kč] 

 – náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeho trvanlivost [Kč] 

 – počet výměn nástroje vztažený na obrobení jednoho kusu  

 
Pro tento případ byla použita kalkulace dle programu výrobce (Sandvik 

coromant) s výsledkem, že zvolená VBD dokáže vyrobit 286 závitu M10x1.5 v délce 

50 mm do oceli třídy 11600. Z tohoto důvodu byla do vzorce použita cena jedné 
destičky (60Kč) vydělená počtem teoreticky vyrobitelných závitů. 

 
 Obecný vztah pro výpočet výměn nástroje (4.12) vztažený na obrobení jednoho 

kusu se vyjádří jako [23]: 
 

                      (4.12) 
 

 – počet výměn nástroje vztažený na obrobení jednoho kusu  

 

Kde platí:                    (4.13) 

 
Celkové operační výrobní náklady (4.14): Jde o náklady reálného procesu 

obrábění, vyjádřeného na výrobu jedné součásti. Do výrobních nákladů se obecně 
zahrnují složky vztažené k obráběcímu stroji a řeznému nástroji [23]. 
 

              (4.14) 

                         
 

 – celkové operační výrobní náklady [Kč] 

 – náklady na strojní práci [Kč] 

 – náklady na vedlejší práci [Kč] 

 – náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus [Kč] 

 
Pro tento ilustrativní příklad činí celkové operační výrobní náklady zhruba 

7,55 Kč. Pokud by bylo potřeba zjistit náklady spojené s kompletní výrobou dané 

součásti obsahující závit, jako byl výše probraný příklad, nesmí se zapomínat i na 
další náklady spojené s kompletní výrobou, jako je nákup materiálu, jeho dělení, 
doprava, povrchová úprava, případná konzervace a balení. Všechny tyto aspekty 
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souvisí s náklady na výrobu jednoho kusu. Z tohoto pohledu lze ale rozdíly nalézt 
především v metodě obrábění. Víše popsané kalkulace lze tedy použít i na jiné 
metody obrábění jako, je například frézování.  
Dnešní moderní obráběcí stroje s řídicími systémy, jako jsou Siemens, Fanuc, 
Heidenhain, Mefi a další, obsahují zavinovací cykly (programy), které velmi 
usnadňují technologickou přípravu výroby a kalkulace nákladů. Technolog nebo 
programátor muže takový cyklus spustit a po zadání všech parametrů vyráběného 
závitu se mu na obrazovce počítače zobrazí čas na výrobu jedné součásti, včetně 
vygenerovaného NCP programu. 
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ZÁVĚR 
 

V hlavní kapitole této práce jsou podrobně rozebrány metody obrábění vnějších 
závitů. Každá metoda najde své uplatnění v různých oblastech strojírenství. 
Například řezání závitů pomocí závitových kruhových čelistí se uplatní pro menší 
závity nebo pro závity o malém počtu kusů (obrobků), případně na oddělení údržby 
strojů. Naproti tomu metoda obrábění za pomoci závitového nože na soustruhu, 
přesněji s použitím vyměnitelné břitové destičky je dle mého názoru nejefektivnější. 
Dnešní moderní stroje, s CNC řídicími systémy mají cyklické programy přímo určené 
pro obrábění závitů a proto je technická příprava výroby velmi rychlá. Metoda 
frézování závitů najde své uplatnění u závitů, které jsou součástí nerotačních 
součástí, nebo v případě, kdy je nutné vyrobit závit na špatně přístupném místě. 
Broušení a lapování se uplatní u velmi přesných závitů, u nichž jsou kladeny vysoké 
požadavky na přesnost. V poslední kapitole je uveden ilustrativní příklad, za pomocí 
kterého jsme schopni vypočítat celkové operační náklady na výrobu jednoho závitu. 
Tato metoda lze použít i pro další metody popsané v kapitole tři. Závěrem lze vše 
porovnat a vyhodnotit, která z metod bude ekonomicky nejvýhodnější.   
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Zkratka/symbol Jednotka    Popis 
Ph       - stoupání távitu 
P       - rozteč závitu 
d (D)      - velký průměr závitu šroubu (matice) 
d1 (D1)     - malý průměr závitu šroubu (matice) 
d2 (D3)     - střední průměr závitu šroubu (matice) 
h      - nosná hloubka závitu 
α      - vrcholový úhel závitu 
n      - počet chodů závitu 
φ      - úhel stoupání 
ε      - úhlové natočení 
L.H.       - označení pro levý závit 
M      - metrický závit 
UNC  - unifikovaný metrický závit s hrubým 
   stoupáním (palce) 
UNC   - unifikovaný metrický závit s  závit s hrubým 
    stoupáním 
UNF   - unifikovaný metrický závit s jemným  
   stoupáním 
UNEF      - unifikovaný metrický závit se zvláště  
        jemným stoupáním 
UN   - unifikovaný metrický závit se standartním  
    stoupáním 
W  - Whitworthův závit 
BSW  - standartní Whitworthův závit 
BSF  - Whitworthův závit s jemným stoupáním 
BSC  - Whitworthův závit pro použití u kol 
UTS  - jako BSW s mírně odlyšným profilem 
G  - Trubkový závit 
R  - Trubkový závit kuželový 
Pg  - Pancéřový závit 
Rd  - Oblý závit 
E  - Edisonův závit 
Tr      - Lichoběžníkový rovnoramenný závit 
S      - Lichoběžníkový nerovnoramenný závit 
vf    [mm min-1]  - posuvová rychlost 
no    [min-1]   - jsou otáčky obrobku,  
nš    [min-1]   - otáčky vodicího šroubu   
so    [mm]   - stoupání závitu obrobku  
sš    [min-1]   - stoupání závitu vodicího šroubu  
i       - celkový převod 
ip       - převod posuvové převodovky 
ik       - převod výměnnými ozubenými koly z1 až z4 

f      - posuv obrobku 
VBD      - vyměnitelná břitová destička 
Λ      - úhel sklonu břitové destičky 
Ra   [µm]   - drsnost povrchu 
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    [mm]   - délka náběhu  

    [mm]   - délka závitu 

    [mm]   - délka přeběhu  

    [mm]   - celková dráha nástroje  

    [min]   - jednotkový strojní čas  

      - počet průchodů nástroje 

    [mm/ot]  - posuv nástroje  

   [min-1]   - počet otáček obrobku  

   [mm]   - hloubka průchodu 

   [m/min]  - řezná rychlost  

   [mm]   - průměr obrobku  

   [Kč]   - náklady na minutu strojní práce 

      - přirážka času směnového (8 až 10%) 

    [Kč]   - hodinové mzdové náklady na operátora  

    [Kč]   - hodinový režijní paušál (střediskových  

        nákladů) 
   [Kč]   - náklady na provoz stroje za hodinu  

   [Kč]   - náklady na strojní práci  

   [min]   - náklady na vedlejší práci  

   [Kč]   - náklady na minutu vedlejší práce  

   [min]   - jednotkový vedlejší čas  

    [min]   - jednotkový čas  

     [min]   - jednotkový strojní čas s podílem času  

         směnového 
                          [Kč]   - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené  

        na jeden kus obrobku  
                           [Kč] - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené 

   na jeho trvanlivost 
 - počet výměn nástroje vztažený na obrobení 

   jednoho kusu 
   [Kč]   - celkové operační výrobní náklady  

CNC  - Computer numeric control  
   (číslicově řízený stroj) 
 
 


