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Porovnání výroby závitů obráběním a tvářením
Obráběním Válcováním

• Je pomalejší
• Závity mají nepříznivý průběh vláken,

může dojít ke „stržení“ závitu v kritickém
průřezu

• Mají větší drsnost, menší odolnost proti
otěru

• Průměr polotovaru je větší než velký
průměr závitu, velký odpad.

• Je 10 × rychlejší, než obrábění
• Závity jsou pevnější, mají výhodnější

průběh vláken (sledují obrys závitu)
• Mají hladký povrch
• Vyšší odolnost proti otěru a únavě

materiálu
• Dochází k úspoře materiálu, polotovar je

menší, než u obrábění



Válcování závitů

Plochými čelistmi Třemi kotouči Dvěma kotouči



Válcování závitů plochými čelistmi



Tvářecí závitník

• Tváření závitů se provádí speciálními závitníky, v materiálech s nižší

pevností (do 500 MPa), zejména v hliníkových slitinách, slitinách mědi a

ocelích s nižší pevností. Předvrtaná díra musí být větší, než střední průměr

závitu. Závity mají lepší mechanické vlastnosti a povrch, než obráběné.



Radiální válcování závitů

• Jedná se o zapichovací způsob.

• Hodí se pro krátké závity.

• Závit je vyválcován jen na šířku

závitového kotouče.

• Kotouč se přisouvá kolmo na osu

šroubu.

• Na dříku šroubu jsou většinou zápichy

omezující délku závitu.

• Úhly stoupání šroubovice šroubu a

válcovacího kotouče jsou shodné.



Axiální válcování závitů

• Je průběžný způsob válcování závitů.

• Používá se dlouhé závity.

• Šroub se posouvá podél své osy.

• Posuv je způsoben rozdílným úhlem

stoupání šroubovice na válcovacích

kotoučích a šroubu.

• Provádí se na válcovacích strojích s

automatizovaným podáváním

polotovaru.



Stoupání šroubovice válcovacího kotouče
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Válcování závitů šroubů





Válcování závitů v praxi



Úkoly:

• Jaké jsou výhody válcovaných  závitů?

• Popište radiální a axiální válcování závitů dvěma kotouči. V čem 

spočívá rozdíl mezi nimi?

• Popište tvářecí nástroj na výrobu vnitřních závitů.
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