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Mezní kalibry:

• Rozměr součásti se porovnává s rozměrem pevného 
měřidla, který je dán vzdáleností dvou funkčních ploch 
měřidla.

• Výsledkem tedy není číselná hodnota, ale zjištění, zda je 
výrobek „dobrý“ nebo „zmetkový“.
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Mezní kalibry na vnější rozměry - hřídele:
(dílenské, porovnávací, přejimací)

• Dílenské kalibry třmenové (obkročné)
– oboustranné x jednostranné
– pevné x nastavitelné

• Dílenské  kalibry kroužkové (kroužky)

• Porovnávací kalibry (kotoučový, plochý, ze 
základních měrek)

– pro dobrou stranu novou
– pro dobrou stranu opotřebenou
– pro zmetkovou stranu

• Přejimací..
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Historie:
(Sdružené obkročáky)

• Lepší cit

• Možnost opravy
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Toleranční pole třmenového kalibru:
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Toleranční pole mezních kalibrů a porovnávacích 

kalibrů do 180 mm:
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Toleranční pole mezních kalibrů a 

porovnávacích přes 180 mm do 500 mm:
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Kalibry 
kroužkové
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Kalibr oboustranný
(z výkovku):
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Kalibr oboustranný
(z plechu):
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Oboustranný pro nekruhové součásti:
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Kalibr jednostranný (z výkovku):
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Kalibr jednostranný
(z plechu, z kulatiny):
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Oblíbený tvar (výroba):
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Kalibr jednostranný (z plechu):
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Kalibr jednostranný s litinovým třmenem:
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Kalibr jednostranný stavitelný:
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Kalibr jednostranný stavitelný:
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.. nižší opotřebení:
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Skládaný mezní 
třmenový kalibr:



24

Porovnávací kalibry:
(kotoučový, plochý)
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Oprava obkročáků naklepáním:
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Sklo?
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Tvar vybrání pro součást:

Nevhodný

Vhodnější

Nejvhodnější
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Rozlišení dobré a zmetkové strany
Vyznačení rozměru:
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Na větší průměry:
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Na ozubená kola:
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Na vnější zápichy:
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Skládaný třmenový kalibr:
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„Univerzální“ 
polotovar:
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.. a jeho využití:
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Pří větším tolerančním poli u větších průměrů musí 
být odpovídající mezera mezi ploškami dobrého a 

zmetkového rozměru:
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Pro malé rozměry:
(Jen hoblovaný, nebo skládaný)
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

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

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro 
svůj názor formulujte argumenty;
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