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Ročník 1 

Vzdělávací oblast Odborný výcvik 

Vzdělávací obor Strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik seřizovač 

Tematický okruh Nýtování 

Téma Druhy a použití nýtování 

Metodický popis 

(anotace) 

Téma druhy a použití nýtování obsahuje základní informace 

pro žáky o tomto nerozebíratelném spojení, které má 

všestranné využití jak ve strojírenství  tak i jiných odvětvích 



Nýtování 

 
Je nerozebiratelné spojení dvou nebo více strojních součástí 

nebo plechů, které je spojeno nýty. Nýty se dělí na plné a duté 

 

Plné nýty 

 

• Jsou vyrobeny z měkké oceli, mědi, mosazi nebo hliníku 

     mají tvar půlkulatou, zápustnou, čočkovou 

 

Duté nýty 

 

• Používají se pro nýtování kovových součástí s nekovovými, 

nebo tam kde lze použít k nýtování malou sílu ( vodiče) 



Druhy nýtů 

 
• 1- nýt se zápustnou hlavou ( při 

potřebě mít lícní plochu rovnou) 

 

• 2- nýt s čočkovou hlavou ( vyšší 

pevnost než u zápustné hlavy) 

 

• 3- nýt s půlkulovou hlavou ( pro 

spojování tlustších plechů) 

 

• 4- kotlový nýt (použití při nýtování 

tlakových nádob a kotlů) 

 

• 5- lodní nýt ( používá se při 

nýtování ocelových části lodí) 
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Nýtování jednořadé 

Nýtování 

dvouřadé střídavé 

Nýtování s jednou 

stykovou deskou 

Nýtování s dvěma 

stykovými deskami 

Nýtování plechů a pevných profilů 



Druhy nýtování 

 
• Pevné nýtování (stožáry, mosty, střešní konstrukce) 

používá se profilového materiálu 

 

• Nepropustné nýtování (nádoby na kapaliny a plyny s 

malým tlakem) 

 

• Pevné a nepropustné nýtování ( parní kotle, tlakové 

nádoby) musí dobře těsnit 

 

• Spojovací nýtování (osazený čep, který se roznýtuje, jako 

dřík nýtu 

 

• Nýtování za tepla (nýtuje se s nýtem ohřátým do červena) 



Ruční nýtování 

 
Pro nýtování s nýty s půlkulovou hlavou potřebujeme 

 

• Podpěrný hlavičkář (upínáme do svěráku, nebo se vsazuje do 

díry v kovadlině nebo přípravku 

 

• Přítažník ( nástroj, kterým se přitáhne materiál k sobě a 

zatahuje se nýt do díry 

 

• Závěrný hlavičkář (nástroj na konečné přitažení a utvoření 

závěrné hlavy 

 

• Tužník (nástroj pro utužení okrajů hlavy nýtu)tluče se na něj 

kladivem 
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Nástroje pro ruční 

nýtování 

 

 
1 - přítažník 

 

2 - podpěrný hlavičkář 

 

3 - závěrný hlavičkář 

 

 



Strojní nýtování 

 
• Pneumatické – elektrické hlavy 

     Nýtovací stroje – pneumatické, hydraulické, elektrické 

 

Zmetky při nýtování 

 
• Nesprávné rozměry děr a nýtů 

 

• Špatně zatažený nýt 

 

• Nesprávný úhel zahloubení 

 

• Nesprávná poloha hlavičkáře 

 



Uvolňování nýtových spojů 

 
• Odseknutí jedné hlavy nýtu sekáčem, potom odvrtat tělo 

nýtu 

 

• Odbrousit hlavu nýtu, pak tělo nýtu odvrtat 

 

• Na půlkruhovém nýtu upravit plošku, pak se nýt vyvrtá do 

hloubky, která se rovná výšce hlavy. Hlava se vhodným 

trnem ulomí a zbytek těla se vyrazí průbojníkem 

 

• Při odsekávání nýtů se musí vždy dbát zvýšené opatrnosti, 

aby nedošlo ke zranění  



Výpočet délky nýtu 

 
• Pro nýtování je důležité použít 

správnou délku nýtu 

 

• Délku vypočítáme podle vzorce 

     př.1  l =1,25s +(0,9 až 1,5d) 

     př.2  l = 1,2s + 0,3d 

 

• Průměr nýtu je obvykle 1,5 – 2 krát 

     větší než tloušťka spojovaných   

     plechů 
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Nýtování plechů 

 
• Do svěráku je upnut 

podpěrný hlavičkář, ve 

kterém je spodní část nýtu 

 

• Závěrný hlavičkář pak 

vytvaruje finální tvar nýtu 

 



Nýtování s dutými nýty 

 
• V ukázce jsou snýtovány 

radiusové měrky dutými nýty 

 

• V tomto případě jsou nýty 

měděné 

 

 



Nýtovací kleště 

 
• Používá se pro nýtování při menší pevnosti spojení 

 

• Při zatažení nýtu kleštěmi se utvoří závěrná hlava (použití tam kde 

závěrná hlava je na nepřístupných místech) 

 

• Materiál pro nýt – hliník, nerez   



Kontrolní otázky: 

 

• Jaké je základní rozdělení nýtů 

 

• Vyjmenujte druhy nýtování 

 

• Jaké nářadí používáme na ruční nýtování 

 

• Jak vznikají zmetky při nýtování 

 

• Jaký je postup při uvolňování nýtů 

 

 

 

 

 

 

 

 



Použité zdroje: 

 
Obrázky a foto: vlastní 

Text: vlastní zdroje 


