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1.Úvod
Mnoho z nás si to možná ani neuvědomuje, ale přímkové rotační plochy používáme každý
den. Dokonce pro nás, jako pro lidstvo, mají zcela zásadní význam. Představa normálního
fungování našeho každodenního života bez šroubů, asi nejvýznamnějších zástupců rotačních
ploch, ikdyž úsečkových, ne přímkových, je zcela absurdní. Už první pohled, věnovaný našemu
nejbližšímu okolí, prozrazuje, co všechno by bylo nemožné nebo aspoň velice obtížné sestrojit.
Veškeré aplikace šroubů by museli zastat primitivní čepy nebo nýty. I ty, by však na některé
aplikace nestačily. Lidstvo by se tak vrátilo do doby kamenné.
Nemůžeme veškerou skrytou sílu šroubových ploch hledat pouze ve šroubech či vrutech. Bez
našich prostorových útvarů by nebylo ani nejrůznějších šnekových dopravníků, točitých
schodišť, čerpadel, vrtáků a podobně.
Právě pro tuto nespornou důležitost a zároveň mou zálibu v přesnosti a názornosti
deskriptivní geometrie jsem si vybral šroubové plochy jako téma mé ročníkové práce. Jako své
pomocníky jsem si vybral fundamentální učebnice deskriptivní geometrie.
Deskriptivní geometrie II od Aloise Urbana, obsahuje více než základní faktologický přehled
o deskriptivní geometrii. Právem je proto dodnes používána jako základní literatura při výuce na
vysokých školách.
Ten stejný status má také stejně se jmenující kniha od pánů doktoru Medka a Pisky.
Rozhodně zajímavým čtením jsou podklady od pana magistra Machů pro výuku deskriptivní
geometrie na našem gymnáziu. Hlavní výhodou je jasnost, s jakou je tam látka vysvětlena. Na
pochopení základů geometrie asi nejsou jednodušší materiály.
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2.Ustanovení a vysvětlení základních a pojmů
Doprovodné geometrické obrázky jsou, pokud není uvedeno jinak, aplikací Mongeova
promítání.

Toto promítání nám dovoluje zobrazit nezkreslený půdorys i nárys objektů

v jednom výkresu. Pro názornost při ukázkách, je tak zcela ideální metodou.
Dále bych rád osvětlil různé dílčí pojmy používané při popisech konstrukcí nebo popisech
obrázků. Pro orientaci vůči označování předkládám následující obrázek z Deskriptivní
geometrie II. [3]:

Na tomto obrázku vidíme otevřenou šikmou šroubovou plochu. V pravotočivé soustavě
souřadné {O; x, y, z}A právě zde, na tomto nákresu, popíši jednotlivé konstrukční prvky.
Osa o(≡z) je zároveň jednou z hlavních os promítání a zároveň osou šroubovitého pohybu.
Přímka p je tvořící přímkou plochy (jejím šroubováním plocha vzniká).
Vzdálenost bodu M od osy o, značíme ρ. Tato vzdálenost musí zůstat konstantní.
Bod M bod přímkové plochy v libovolné distanci od osy o. Množina všech takových bodů
tvoří šroubovici S.
Úsečka V je redukovaná výška závitu (v praxi určuje souřadnici z bodu M, v násobcích
šroubových pohybů o 2π).
Rotačním pohybem bodu M podle osy o, získáváme kružnici k, kterou protínají tečny t.
Z obrázku je také patrná tečna t. Ta plní úlohu tečny kružnice k, a zároveň ji náleží bod M.
Současně je jedním z určujících prvků tečné roviny.
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3. Šroubový pohyb
Základní představou, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení této práce, je dokonalá orientace
v problematice fungování rotačního pohybu. Jeden z nejjasnějších nákresů rotace nalézáme
v literatuře od Mgr. Machů [1]:

Zde si můžeme snadno demonstrovat pravotočivý rotační pohyb s redukovanou výškou závitu
v0=12, a vznik křivky zvané šroubovice. Ze stejného pramene si pro jednoznačnost propůjčíme i
definici šroubového pohybu:
„Šroubový pohyb vznikne složením rotace a translace. Nechť je dán bod v rovině a orientovaná
přímka kolmá1 na tuto rovinu neprocházející daným bodem. Bod se otáčí kolem přímky a
současně se posouvá v jejím směru. Křivka vytvořená tímto bodem se nazývá šroubovice.“

1

V Mongeově promítání bude tato přímka (osa otáčení) vždy kolmá k půdorysně.
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V obrázku je kružnice kvůli názornosti a snadnosti konstrukce, vzhledem k zadané
redukované výšce, rozdělena na dvanáct dílů, což nám při následném šroubování a rýsování dává
dvanáct jednoznačně určených bodů, jejichž proložením nám vzniká hledaná křivka
(šroubovice). V ideálním případě je samozřejmě kružnice rozdělena vrcholy domnělého núhelníku, kde se n blíží nekonečnu.
Dalšími parametry, které jednoznačně určují rotační pohyb, jsou směr rotace a redukovaná
výška závitu (v0).
Redukovaná výška závitu definuje, o kolik bude posunut sledovaný bod ve směru osy S po
vykonání šroubového pohybu odpovídajícímu jednomu závitu. Neboli po provedení šroubového
pohybu o 2π.
Směr rotace naznačuje směr, jímž se šroubovice rozbaluje. Může být buď pravotočivý, nebo
levotočivý. Jak již názvy napovídají, tak určení orientace rotace závisí na translaci. Ta může být
také jak kladná, tak záporná. Přesně podle obrázku z wikipedie [2]:

Velikost posunutí p (v našem obrázku reprezentována rozdíly mezi dvěma sousedícími,
očíslovanými body na ose S) je vyjádřena vztahem:
p = v0 . ω

Kde ω je úhel otočení (v radiánech). V našem obrázku vyjádřen jako úhel mezi dvěma
sousedícími, očíslovanými body. Tentokrát však v půdorysně. Každý reprezentuje vrchol núhelníku.
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4. Druhy přímkových šroubových ploch
Přímkové šroubové plochy vznikají šroubováním tvořící přímky kolem osy šroubového
pohybu. Různými kombinacemi vzájemných poloh tvořící přímky a hlavní osy dostáváme
několik různých druhů přímkových šroubových ploch, které jsou popsány na následujících
stranách, krom jedné, dále popsané výjimky, jsou všechny zborcené.
Při konstrukci mohou nastat dva speciální případy:

1. Pokud je tvořící přímka, stejně jako osa, kolmá na půdorysnu, nevzniká jejím
šroubováním přímková plocha jakkoliv připomínající šroub, nýbrž rotační válcová
plocha.
2. V případě kosoúhlé otevřené šroubové plochy může být tvořící přímka zároveň tečnou
hrdelní šroubovice. Poté máme co dočinění s plochou tečen této šroubovice a ta se tak
stává plochou evolventní (rozvinutelnou).
V případě pravotočivé soustavy souřadné, a osy z ležící v ose šroubového pohybu (jako
legendu k pojmům použijte obrázek ze strany 4), můžeme napsat rovnice každé přímkové plochy
ve tvaru:
,

cos
1,

sin
∈ ⊂

,

∞, ∞ ,

∈ ⊂

∞, ∞

Kde (p1, p2, p3) jsou směrové kosiny tvořící přímky p, a M (ρ cos ω, ρ sin ω, εv0ω) je její
libovolný bod, který neleží na ose o (ρ je vzdálenost bodu M od osy o).
Je-li úhel φ pravoúhlého průmětu p‘ tvořící přímky p (předpokládáme-li, že neplatí p ǁ o) do
roviny (x y) s tečnou t kružnice k v bodě M a úhel ψ tvořící přímky p s osou z, můžeme rovnice
upravit na tvar [3] :
cos

sin
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,
∞, ∞ ,

∈ 0,

Zbývá nám zavést dělení přímkových šroubových ploch na otevřené a uzavřené.
První obrázek demonstruje otevřenou šroubovou plochu. Tvořící přímka p neprotíná osu o
v žádném bodě. Body, které jsou z každé tvořící přímky nejblíže ose, tvoří hrdelní šroubovici.

Druhý obrázek je příkladem uzavřené šroubové plochy. V tom případě protíná tvořící přímka
p osu a žádnou hrdelní šroubovici netvoří.
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4.1. Pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha
Útvar můžeme také označit jako přímý šroubový konoid2. Tvořící přímka p protíná osu rotace
o. Plochu vytvoříme šroubovým pohybem přímky, která protíná pravoúhle osu šroubového
pohybu.
Nebereme-li v potaz osu pak je polomeridián představován úsečkou kolmou k ose, podobně
jako je meridián tvořen dvojicí úseček kolmých k ose, a se vzájemnou odchylkou π.
Normálovým řezem je jedna tvořící přímka. Prvý zdánlivý obrys je reprezentován bodem,
půdorysem osy o.
Druhý

zdánlivý

obrys

tvoří druhé obrazy přímek
plochy, které jsou kolmé
k nárysně.
Tečná rovina τ v bodě T
je jednoznačně určena tvořící
přímkou

p

a

tečnou

šroubovice t, která je tvořena
obrazy

bodu

T.

Pokud

změníme polohu bodu T na
řídící přímce, změníme tím
pouze úhel tečny šroubovice
tečného bodu s osou plochy.
Důsledkem je pak pouze to,
že se tečná rovina plochy otáčí kolem přímky p. Když zvětšujeme vzdálenost mezi bodem T a
osou pohybu, zvětšuje se zároveň úhel svíraný tečnou rovinou a osou. Umístíme-li tedy bod T do
nekonečné vzdálenosti, bude tečná plocha svírat s osou pravý úhel. Z toho vyplývá, že naše
šroubová plocha je skutečně zborcená.

2

Protože tento případ šroubové přímkové plochy splňuje podmínky plochy s řídící rovinou a

jednou řídící přímkou, která je na ní kolmá, můžeme této ploše říkat konoid.
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4.2. Pravoúhlá otevřená přímková šroubová plocha
Tato plocha je také určena3 šroubováním tvořící přímky p kolem osy o. V tomto případě však
tuto osu přímka neprotíná. Při pohledu shora tak plocha má kolem osy zřetelný otvor (půdorys
plochy nevyplňuje příslušnou průmětnu), což je z půdorysné části obrázku patrné. Zde je
pravotočivá plocha ohraničena shodnými šroubovicemi a a
b, které jsou tvořeny dvěma různými body A a B
náležejícími přímce p. Oba body jsou stejně vzdálené od
osy, což je důležité pro shodnost jejich šroubovic. Tato
vlastnost je na obrázku znázorněna tím, že leží na stejné
kružnici, se středem v počátku O.
Normálový řez je tvořen přímkou, osový řez je
transcendentní křivkou.
První zdánlivý obrys plochy je kružnice h, ta je zároveň
prvým obrysem hrdelní šroubovice. Druhý zdánlivý obrys
otevřené přímkové šroubové plochy formují obecně druhé
obrazy promítacích přímek plochy. V našem konkrétním
případě je obrys tvořen druhými obrazy hraničních
šroubovic a úseček (a2, b2, A2B2 a A‘2B‘2)
Tečná rovina τ v libovolném bodě T šroubové plochy je
určena příslušnou tvořící přímkou p, která bodem T
prochází a tečnou šroubovice, tvořené šroubováním právě bodu T. Asymptotické roviny plochy
jsou kolmé k ose o, tím je tedy snadno ověřitelné, že je plocha zborcená.

3

Pravoúhlou otevřenou přímkovou šroubovou plochu můžeme také definovat jako množinu všech přímek, které
protínají obě dílčí šroubovice a, b a jsou zároveň rovnoběžné s řídící rovinou, která je kolmá na osu šroubového
pohybu. (V Mongeově promítání půdorysna).
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4.3. Kosoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha
Též známa pod názvy vývrtková plocha4 nebo Archimédova šroubová plocha. Vzniká
šroubovým pohybem tvořící přímky p, která protíná osu pohybu o, a zároveň s ní svírá úhel
Normální řez

splňující podmínku: φ ≠ ½π. Na obrázku normálního
řezu vidíme část šroubové plochy vytvořené
pravotočivým

pohybem kolem

osy

o

a

s

redukovanou výškou závitu v0. Osa o je opět kolmá
na půdorysnu. Pro názornou ukázku šroubové plochy
jsou vybrány na tvořící přímce body A a M, oba
s konstantní normálovou vzdáleností od osy o.
Zvolená vzdálenost bodu A od osy nesmí být nulová.
Šroubovice z bodu A se pak hledá následovně:
vyšroubuje-li se bod A0 do bodu A, pak se bod M0
posune po ose vzhůru do bodu M, přičemž pro jeho
výšku platí: zM=zA+z0, kde z0 je, jak vyplývá
z obrázku, nenulová konstanta vyjadřující sklon
tvořící přímky k ose. Kdyby platilo z0=0, jednalo by
se o pravoúhlou uzavřenou přímkovou šroubovou
plochu. Po dokončení tohoto šroubového pohybu je
nová poloha přímky p určena spojnicí bodů AM.
Naše názorná plocha je ohraničena šroubovicí s,
osou o a normálovými řezy.
Celkem snadný je i důkaz, že normálním řezem plochy je Archimédova spirála (takový
název nese tato plocha v teorii ozubení). Využijeme toho, že všechny normální řezy jsou shodné
křivky, poté najdeme rovnici normálního řezu plochy rovinou ρ, která prochází bodem M0.
Průsečík přímky p s rovinou ρ pak označíme P a r je vzdálenost bodu P od osy. Z těchto vztahů
jasně vyplývá, že: r=z tg ψ = ωv0 tg ψ = aω (kde ω je úhel odpovídající posunutí mezi p10 a p1).
Jestliže zároveň platí, že a=v0 tg ψ > 0, tak je nevyhnutelným důsledkem, že normálním řezem
je Archimédova spirála.

4

Tuto plochu lze také definovat pomocí osy o, šroubovice d a rotační kuželové plochy ϗ o vrcholu V a řídící
kružnici l. Přímky plochy jdoucí bodem D sestrojíme, vedeme-li bodem D rovnoběžky s přímkami, v nichž
půdorysna šroubovice protíná řídící plochu rotační kuželové plochy ϗ. [3]
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Když se trochu hlouběji zamyslíme nad uvažovanou plochou, zjistíme, že je skutečně
zborcená. Stačí si povšimnout tečných rovin v bodech libovolné tvořící přímky p. Tyto tečné
roviny jsou určeny právě přímkou p, libovolným bodem A na jeho šroubovici s a tečnou t
z tohoto bodu. S klesající vzdáleností bodu A od osy o se zostřuje sklon šroubovice s, tudíž se
přes tečny zmenšuje úhel mezi tečnými plochami a osou šroubového pohybu.
Meridiánem plochy jsou každé dvě tvořící přímky, které vůči sobě musí svírat úhel roven
Osový řez

π.
Hledáme-li hlavní osový řez a vyloučím
z tohoto hledání osu plochy, dojdeme ke všem
tvořícím přímkám p, rovnoběžným s druhou
průmětnou.
Na obrázku je jeden závit šroubové plochy
vzniklý šroubováním úsečky A0B0. Každý průsečík
D tvoří dohromady dvojnou šroubovici d, která je
množinou všech bodů, kde plocha protíná sama
sebe. Na této dvojné šroubovici leží také dvojné
body všech řezů plochy. Tudíž i dvojnásobné body
Archimédových spirál plochy.
Prvým zdánlivým obrysem plochy je obálka
půdorysných průmětů přímek plochy.
Druhým zdánlivým obrysem je obálka všech
nárysných průmětů přímek plochy. Jejich krajní
body tvoří transcendentní křivku k2, která má
nekonečně mnoho hyperbolických větví.
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4.4. Kosoúhlá otevřená přímková šroubová plocha
Pro splnění definice plochy jako kosoúhlé, musí odchylka
tvořící přímky od osy šroubového pohybu splňovat
následující podmínku: φ ≠ ½π. Pro tento úhel neplatí:
ǀ

ǀ

(r je vzdálenost tvořící přímky od osy).

Zároveň z definice otevřené šroubové plochy jasně
vyplývá, že přímka p nesmí protínat osu o. Jinak by se
samozřejmě jednalo o uzavřenou přímkovou plochu. Přímým
důsledkem takové polohy tvořící přímky je vznik hrdelní
šroubovice h, která je množinou bodů přímkové šroubové
plochy s nejmenší normálovou vzdáleností od osy o.
V prvém obrysu se tato šroubovice zdá jako kružnice h1.
Na obrázku je, podobně jako v ostatních příkladech,
zobrazen případ šroubování úsečky A0M0 a tvořící přímky p0.
M0

Bod
prvním
Kosoúhlá otevřená šroubová plocha

je

z bodů

hrdelní
šroubovice

h.

V bodě A je vytvořena tečná rovina plochy.
Ta je jasně určena přímkou p a tečnou t
šroubovice s procházející bodem A.
Prvním zdánlivým obrysem je první obraz
šroubovice h1 – tedy kružnice, kterou z tohoto
pohledu šroubovice tvoří.
Druhým zdánlivým obrysem je transcendentální
křivka k2. Ta má podobně jako u vývrtkové
plochy nekonečně mnoho větví dotýkajících
se vrcholově s křivkou h2. Roli asymptot této
plochy hrají druhé průměty tvořících přímek
rovnoběžné s nárysnou.
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Normální a osový řez.

5. Ukázky a příklady šroubových ploch v reálném světě
Jak již bylo řečeno v úvodu, šroubové plochy se hojně vyskytují všude kolem nás. Pro každou
plochu uvedu příklad použití a jeho aplikaci, případně, pokud to bude možné, či žádoucí,
v krátkosti o něm pohovořím.
5.1. Pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha
Nachází nejširší uplatnění u šroubů s takzvaným
tupým závitem. Výhoda tohoto typu šroubu je v nižším
opotřebovávání styčných ploch závitu. Tato vlastnost je
vykoupena nižší možnou redukovanou výškou závitu
oproti

závitu

s ostrým

nebo

lichoběžníkovým

průřezem. S tím se snoubí menší tření, které drží šroub
na svém místě, což podporuje jeho samovolné
uvolňování. Z těchto důvodů se tento typ šroubu
nepoužívá nijak často, u menších velikostí spíše vůbec.
Tato plocha je tak používána v největší míře u vrtáků
na odvádění odvrtaného materiálu mimo vrtaný otvor.

Přímo již z tvaru plochy je jasné další využití. A to jako
točitého schodiště, vybíhajícího kolem ústředního sloupku.
V dřívějších dobách, kdy stavitelé neměli k dispozici vyztužené
betonové konstrukce pro stavbu dlouhých schodišť v prostoru,
to byla často jediná možnost jak zrealizovat přechod do dalších
pater budovy. Prostorová úspornost, díky které je tento typ
schodišť využíván dodnes, není myslím potřeba zmiňovat.
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Posledním zajímavým příkladem je švédská výšková
budova španělského architekta Santiaga Calatravy. Tato
190 metrů vysoká stavba stojící v přístavním městě
Malmö na jihu Švédska byla dokončena v roce 2005.
Ihned po svém dokončení se stala symbolem města, i
nejvyšší budovou ve Skandinávii. Pro nás představuje
příklad použití šroubových ploch v místech, která by
člověk nejspíš ani nečekal. Se strohou elegancí ukazuje
jednoduchou sílu šroubování a jeho aplikací.

5.2. Pravoúhlá otevřená přímková šroubová plocha

Historicky asi nejvýznamnější šroubová plocha. Ať už
v podobě vrtací špice nebozezu nebo těla svidříku, pomáhala
lidstvu v technologickém pokroku. Materiál (hlavně dřevěný)
se musel nějakým způsobem spojovat i před příchodem
prvních šroubů. Používaly se k tomu dřevěné čepy, které se
Nebozez

celé

zasunuly

do

předvrtaných

děr

ve

spojovaných kusech. A právě při vyvrtávání
oněch děr byly nebozezy neocenitelným
pomocníkem více než 2000 let.
Ačkoli se může svidřík zdát na první
pohled jako pokročilejší technologie, není
tomu tak. Jeho primitivní verze, takzvaný luk,
je používána odnepaměti k rozdělávání ohně.
Je tu tedy déle než obligátní nebozez. Pouze
ve svých prvních provedeních postrádal
šroubovou plochu.
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Svidříky

5.3. Kosoúhlá uzavřená šroubová přímková plocha

Již Archimédes využil tuto šroubovou plochu
k čerpání vody ve svém rodném městě Syrakusách.
Její vynález se datuje do ještě dávnějších dob.
Archimédes ji totiž nevynalezl, pouze si jí všimnul a
dovezl z Egypta.
Otáčením šroubu kolem osy vznikají kapsy, kde
přenášený materiál díky gravitaci drží a dalším
otáčením se vynáší vzhůru.
Naopak od elektrickým vrtačkám ustupujícímu nebozezu, se Archimédův šroub hojně
využívá dodnes. Jeho nespornou výhodou je schopnost čerpat jakýkoli sypký nebo tekutý
materiál. Kvůli jednoduchosti a nenáročnosti provozu slouží v široké paletě nejrůznějších
provozů. Nejznámějšími aplikacemi jsou čerpadla odpadní vody v čistírnách vod a
transport zrní v kombajnech.

5.4. Kosoúhlá otevřená šroubová přímková plocha
Poslední přímkovou plochou, kde
Šroub s ostrým a lichoběžníkovým závitem

budu uvádět příklad použití, je kosoúhlá
otevřená šroubová přímková plocha.
Pokud bychom měli hledat a třídit podle
druhů všechny rotační plochy kolem
sebe, pak by tato byla co do počtu na
prvním místě. Není divu, vezmeme-li
v úvahu, že takovýmto profilem oplývá
naprostá většina používaných šroubů.
K rozšířenosti přispívají objektivní
výhody. Ostrý závit se dokáže sám
zavrtat do materiálu. Lépe v něm drží a
následně jde i snadněji vyšroubovat ven.
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6. Závěr
Svou práci jsem pojal jako komplexní průvodce světem šroubových přímkových ploch.
Na jejím začátku jsem představil základní pojmy, se kterými jsme se při popisování
konstrukcí setkávali. Na tento skromný slovníček jsem navázal vysvětlením fungování
jednoduchého šroubového pohybu na příkladu s jediným bodem.
Našli jsme jeho trajektorii po vykonání pohybu – šroubovici. Tím se nám zároveň
dostalo výkladu posledního pojmu, na který jsme v souvislosti s tématem práce mohli
narazit.
Po rychlém úvodu do dělení přímkových šroubových ploch jsme si postupně představili
každou z nich. U každé z nich jsem uvedl její základní data, definiční požadavky a
parametry.
V posledním oddíle jsem dokázal důležitost přímkových šroubových ploch pro náš
každodenní život na příkladech věcí nebo strojů, které kolem nás pracují každý den.
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