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Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Zpravidla třmenový pro měření s přesností
0,01mm:
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Postup měření:
• Měřící plošku pevného dotyku přiložíme k povrchu součásti a 

pohyblivý dotek přestavíme k ploše protější. Potřebnou sílu 
zabezpečuje prokluzovací spojka (řechtačka).

• Zajistíme brzdou.

• Měřidlo sejmeme a přečteme naměřenou hodnotu.

12,14 mm 16,63 mm
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Měření „jednou rukou“:
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Mikrometr třmenový:



6

Kontrola a nastavení mikrometru:

• Mikrometrický šroub nesmí mít vůli (mrtvý chod), vůli odstraníme 
přitažením matice uvnitř bubínku.

• Chybu závitu mikrometrického šroubu zjistíme porovnáním 
většího počtu jeho poloh (pohyblivého dotyku) se základními 
měrkami.

• Měřící plochy musí být rovné a kolmé na osu mikrometrického 
šroubu. Na kontrolu rovinnosti a rovnoběžnosti používáme 
planparalelní skleněné základní měrky.
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Kontrola a nastavení mikrometru – pokr.:

• Při dosednutí dotyků na sebe se musí nulový bod 
mikrometrické stupnice shodovat s nulovým bodem 
stupnice na bubínku. Odchylku upravíme tak, že klíčkem 
natočíme trubku s hlavní stupnicí.

• Mikrometry s větším rozsahem nastavujeme při nejmenším 
rozměru měřícího rozsahu pomocí kontrolní měrky z 
příslušenství, nebo pomocí základních měrek.
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Seřízení mikrometru:
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Kontrola 
přesnosti:

Pevný dotek:

Pohyblivý (otočný) dotek:
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Planparalelní skla:
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Třmenové 
mikrometry na 
větší rozměry:
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Mikrometr na dráty:
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Mikrometr na plechy:
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Mikrometr na měkké materiály (na kůži):
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Mikrometr na trubky:
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Mikrometr toleranční
(tisícinový s 

noniem):
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Mikrometr s 
vyměnitelnými dotyky

(na závity):
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Mikrometr talířkový (na ozubená kola):

Nastavovací měrka:



19

Mikrometr digitální:
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Měřicí klíny:
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Mikrometr na vnitřní rozměry:
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Mikrometrický odpich skládací:
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Měření 
mikrometrickým

odpichem:
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Třídotekový
dutinoměr:
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Třídotekový dutinoměr:
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Mikrometrický
hloubkoměr:
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Mikrometrický hloubkoměr, kontrola 
základními měrkami:
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Mikrometr na vnitřní příčné drážky:
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Mikrometrický výškoměr:
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Mikrometr stojánkový:
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Mikrometr na součásti (nástroje) s lichým 
počtem zubů:
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Mikrometr hodinářský:



33Druhy mikrometrů:

• Třmenový
• Stojánkový
• Na měkké materiály
• Na plechy
• Se zúženými dotyky
• S kuželovými dotyky
• Na dráty
• Talířkový na ozubená kola
• Na měření otvorů
• Třídotekový
• Mikrometrický odpich
• Mikrometrický hloubkoměr
• Toleranční mikrometr
• Mikrometr na závity
• Mikrometr na trubky
• Mikrometr tisícinový s noniem
• Mikrometr digitální
• Outilmetr
• …
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„Interaktivní prvky“

• Překreslete si vyučujícím určená schémata (přiřaďte odpovídající
názvy v předchozím snímku);

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se v právě shlédnuté prezentaci nalézt nepřesnosti;
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