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Měření závitů 

Rozměry závitů 

Závitů je několik druhů. Dají se rozdělit podle použití na závity spojovací a závity pohybové. Spojovací 

závity slouží ke spojování součástí. Závity pohybové slouží pro převod rotačního pohybu na pohyb 

přímočarý. Opačně to obvykle nejde, protože závity jsou v naprosté většině případů samosvorné.  

Druhy závitů: 

• Spojovací  

– Metrický   –  označení M průměr x stoupání; 

– Whithworthův   –  označení W průměr x počet chodů; 

– Trubkový   –  označení G světlost trubky; 

– Trubkový kuželový  –  označení KG světlost trubky; 

– Oblý    –  označení Rd průměr; 

– Edisonův  –  označení E průměr. 

 

• Pohybové  

– Čtvercový     –  je nenormalizovaný; 

– Lichoběžníkový    –  ozn. Tr průměr × stoupání; 

– Lichoběžníkový nerovnoramenný –  ozn. S průměr × stoupání. 
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Metrický závit je definovaný jmenovitým průměrem d (velký průměr), stoupáním P a závitovým 

profilem. U metrického závitu je to trojúhelník s vrcholovým úhlem 60 stupňů. Další průměry se 

nazývají střední (d2) a malý (d3). 

 

Whithworthův  závit je definovaný jmenovitým průměrem d (velký průměr), počtem chodů na délku 

jednoho palce  a závitovým profilem. U whithworthova závitu je to trojúhelník s vrcholovým úhlem 

55 stupňů. Další průměry se nazývají střední (d2) a malý (d3). Všechny rozměry jsou udávány 

v palcích. 
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Dále se budeme se zabývat nejčastěji používaným, tedy metrickým závitem. Způsoby měření 

ostatních závitů jsou stejné. 

Lícování závitů 

U metrického závitu je lícování normalizováno. Označuje se toleranční značkou: 

Matice 

Toleranční značka například 5H 6H, kde 5H je toleranční značka středního průměru závitu a 6H je 

toleranční značka malého průměru závitu. Pokud jsou obě toleranční značky stejné, píšeme ji jen 

jednou, například M12 × 1,5 6H. Nejčastěji se matice vyrábějí v toleranci 6H. 

Šroub 

Toleranční značka například 5g 6g, kde 5g je toleranční značka středního průměru závitu a 6g je 

toleranční značka jmenovitého (velkého) průměru závitu. Pokud jsou obě toleranční značky stejné, 

píšeme ji jen jednou, například M12 × 1,5 6g. Nejčastěji se šrouby vyrábějí v toleranci 6g. 

Doporučené tolerance metrického závitu: 

Matice 6G 4H 5H 5H 6H 6H 7H 

Šroub 6e 6g 8g 4h 6h 

Nejčastěji používané tolerance jsou zvýrazněny. 
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