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Strojírenství 

 

Tematická oblast: 

 

 Nýtování 

 

Předmět: 

 

 

Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  Žák pochopí podstatu nýtování.   

Stručně popíše nástroje a jejich 

použití 
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   Pracovní list - Nýtování 

Nýtování slouží k pevnému nerozebiralelnému spojení dvu strojních 

součástí.  

Druhy nýtů: 

 Nýty dělíme na plné a duté. 

Hrubé nýty se zatahují za tepla a mají průměr 10 až 42 mm  Drobné 

nýty se zavírají za studena a mají průměr 1 až 9 mm 

Duté nýty: 

Používáme pro spojování materiálů menší silou. Můžeme spojovat 

různorodé materiály. 

Druhy nýtování: Jednořadé, dvouřadé a to rovnoběžné nebo střídavé. 

Rozteč jednotlivých nýtů se volí 3x průměr nýtu. 

Průměr nýtu se volí 1,5 až2x větší než je tloušťka spojovaných 

plechů. 

 

 



 

3 

 

Jednoduché kloubové spojení se využívá např.u kleští, hmatadla, 

závěsu a dalších. 

   

 

Příprava před nýtováním: rozměřit rozteče děr, orýsovat, vyvrtat. 

Díry musí být hladké bez otřepů a souosé (výstružník) 

Postup při ručním nýtování:   Do vyvrtané díry (větší o 0,1mm než 

je průměr nýtu) vsuneme nýt a hlavičku podepřeme podpěrným 

hlavičkářem upnutým ve svěráku. Přitlačíme k sobě spojované 

materiály, rozpěchujeme vyčnívající dřík nýtu kladivem. Nakonec 

vytvoříme závěrnou hlavu nýtu pomocí závěrného hlavičkáře. 
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Při strojním nýtování docílíme podstatně kvalitnější spoj s malým 

vynaložením síly. Pneumatická a elektrická kladiva pracují rázy. 

Hydraulické stroje pracují klidným tlakem. 

Při nesprávném postupu vznikají zmetky: 

-nesouosostí díry  

-nesprávným pracovním postupem 

-špatným zatažením nýtu 

-použitím nevhodného nářadí 

-nevhodně provedeným zahloubením 

 

Nýtové spoje můžeme také rozebrat odvrtáním, odseknutím hlavy a 

následným vyražením dříku nýtu. 
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Pracovní list -   Nýtování 

TEST 

1. Jak rozdělujeme nýty 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Jaké nýty jsou hrubé a jaké jsou drobné? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

3. Jak se volí rozteč nýtů? 

…………………………………………………………………………. 

4. Jak se volí průměr nýtu? 

…………………………………………………………………………. 

5. Uveď příklady spojovacího(kloubového) spojení: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Jak mohou při nýtování vzniknout zmetky? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Pracovní list -   Nýtování 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

1. Jak rozdělujeme nýty : 

Na plné (spojování konstrukcí a přenos sil) a duté (spojování 

různých materiálů za použití malých sil) a v letectví. 

2. Jaké nýty jsou hrubé a jaké jsou drobné? 

Hrubé se zatahují za tepla a mají průměr 10 až 42 mm 

Drobné se uzavírají za studena a mají průměr 1 až9 mm 

3. Jak se volí rozteč nýtů? 

Rozteč nýtů se má rovnat trojnásobku průměru nýtu. 

4. Jak se volí průměr nýtu? 

Průměr nýtu se obvykle volí 1,5 až 2x větší než je tloušťka 

spojovaných plechů 

5. Uveď příklady spojovacího(kloubového) spojení: 

Různé kleště, hmatadlo, závěsný pant, nýtový čep 

6. Jak mohou při nýtování vzniknout zmetky? 

Při nesprávném pracovním postupu, špatnou volbou průměru 

nýtu ve vztahu k tloušťce nýtovaného materiálu, nevhodně 

provedeným zahloubením, desouosostí díry, špatným zatažením 

nýtů, použitím nevhodného nářadí. 
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