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Anotace Tento učební materiál seznamuje žáky s problematikou nýtování, 

nýtovaných konstrukcí a jejich použití. 

Očekávaný 

výstup 
Žák porozumí pojmům v oblasti nýtování, zná technologii nýtování. 
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Nýtové spoje 

- nerozebíratelný spoj 

Druhy nýtování 

a-  přímě (jako nýt slouží výstupek spojované součásti) 

b-  nepřímé (použití nýtů) 

U přímého nýtování se na jedné spojované části vytvoří dřík (osazení) a v druhé díra. 

Roznýtováním vznikne závěrná hlava, která může mít různý tvar a jež obě součásti spojí. 

Takto se spojují např: součásti stavebního kování a součásti v přesné mechanice. 

Nepřímé nýtování - Nýty se spojují plechy a tyče různých průřezů. Podstatou nýtových spojů 

je sevření spojovaných částí mezi hlavy nýtů. Nýt se vkládá dříkem do vyvrtané nebo 

prostřižené díry a ručním nebo strojním roznýtováním přečnívajícího konce dříku se za 

studena nebo u větších nýtů za tepla vytvoří závěrná hlava nýtu. 

Nepřímé nýtování se dělí podle účelu na PEVNÉ (konstrukční), NEPROPUSTNÉ a PEVNÉ 

NEPROPUSTNÉ (kotlové). Spoj může být přeplátovaný se stykovou deskou a jednou řadou 

nýtů nebo se dvěma nebo se stykovou deskou jednou popř. dvěma. 

1. PEVNÉ NÝTOVÁNÍ je běžný způsob spojování ocelových konstrukcí např: mostů, 

jeřábových nosníků, stožárů a jiné. Jednotlivé pruty se spojují v uzlech (styčnících). 

2. NEPROPUSTNÉ NÝTOVÁNÍ se vyskytuje při spojování plechů, pásů a tyčí různých 

nádrží na tekutiny bez přetlaku nebo jen s malým přetlakem, kde se klade hlavní 

požadavek na těsnost spoje. 

3. PEVNÉ A NEPROPUSTNÉ NÝTOVÁNÍ se používá při výrobě nádob s vnitřním 

přetlakem. Spoje musí být pevné a nesmějí jimi pronikat stlačené plyny a kapaliny. 

 

 

Druhy nýtových spojů: 

- jednořadý 

- dvouřadý - rovnoběžný nebo střídavý 

- se stykovou deskou 

 

Nýty: 

- Nýt se skládá z hlavy a dříku, závěrná hlava se vytvoří nýtováním 

- U hrubých nýtů je dřík u hlavy mírně kuželový, dále pak válcový, u drobných nýtů je celý 

dřík válcový. 

- Hlavy nýtů mají podle použití různé tvary (se zápustnou hlavou, s půlkulatou hlavou apod.). 

- Mezi zvláštní nýty patří nýt rozštěpený, nýty dvoudílné uzavřené a otevřené, nýt výbušný a 

různé další nýty. 

-materiály nýtů - nejčastěji oceli  třídy 10 a 11  a dále pak slitinová ocel niklová, měď, mosaz, 

hliník aj 
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Použití nýtových spojů: 

- Nýtované spoje se dnes používají jen ve zvláštních případech - nahrazovány svarovými a 

lepenými spoji (vyžadují méně přípravných prací a podstatně snižují hmotnost konstrukcí). 

- Ve značném rozsahu se stále používá nýtování v leteckém průmyslu. 

- Dnes je nýtování opodstatněné u spojování těžko svařitelných materiálů, u spojů na 

montážích, kde není přívod elektrického proudu, u spojení plechů a profilů z lehkých kovů a 

slitin apod. ¨ 

Nýtové spoje dělíme podle: 

a) průřezů namáhaných střihem na jednostřižné nebo dvojstřižné 

b) počtu nýtových řad na jednořadé nebo víceřadé 

c) vzájemné polohy spojovaných dílů – přeplátované 

- spoje s jednou nebo dvěma stykovými deskami 

d) účelu: pevné, konstrukční, nepropustné – kotle, nádrže… 

 

Spoje: 

b) Jednořadé a víceřadé nýtové spoje 

c) Spoje přeplátované, s jednou nebo dvěma stykovými deskami 

 

Výhody: pružnost spoje, spojovaný materiál se nedoformuje, nemění se struktura materiálu 

Nevýhody :je to nerozebíratelný spoj, běžné nýtování je propustné, musí se dělat díry 

 

Druhy nýtů: 

ruční nýtování 
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strojní nýtování 
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Přehled nýtů: 
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 nýty s půlkulatou hlavou 

 

 

trhací nýt 

 

 

Ukázka trhacích nýtů 

 

 

ukázka nýtování pomocí Trhacích nýtů:  

http://www.youtube.com/watch?v=eWxpD6ar1xo 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eWxpD6ar1xo
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Nýtovací kleště 

 

 

nýty výbušné 

využití v letectví 

 

šroubovací nýty 
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Ukázky nýtovaných konstrukcí 
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