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Prezentace jako podpora k výkladu o kontrole vnitřních rozměrů 
(děr) kalibry.
DUM je určen pro čtvrté ročníky Technického lycea a třetí 
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Kalibry na kontrolu vnitřních rozměrůTéma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Kalibry
(dílenské, porovnávací, 

přejímací)

• 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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Kalibry průměrů otvorů, „na díry“:

• Mezní válečkové kalibry (pro jmenovité rozměry 1 až 100 mm)

• Mezní ploché kalibry (pro jmenovité rozměry 6 až 260 mm)

• Mezní odpichy (pro jmenovité rozměry 100 až 500 mm i větší)
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Válcový kalibr na kontrolu děr do Ø 180 mm
-Vysunutí tolerančního pole
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Toleranční pole kalibrů
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Toleranční pole kalibrů:
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Tvary mezních kalibrů
na kontrolu vnitřních 

rozměrů:
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Válečkový kalibr na nejmenší rozměry:
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Válečkový kalibr na malé rozměry:



10Běžné kalibry 
válečkové:
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Rukojeti pro válečkové kalibry:
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Kalibr oboustranný:
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Dobrá                              ? Zmetková
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Dobrá polovina...:
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Kalibr jednostranný-dobrá strana:
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Kalibr jednostranný-zmetková strana:
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Sklo?
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Mezní kalibry plochý oboustranný:
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Dobrá polovina plochého 
kalibru oboustranného:
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Dobrá polovina plochého kalibru 
oboustranného pro ještě větší rozměry 

(odlehčená):
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Mezní kalibry 
ploché 

(jednostranné):
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Malé mezní 
kalibry ploché 
(oboustranné):
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Oboustranný kalibr pro čtyřhranné otvory:



25

Mezní odpichy:
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Mezní odpichy:
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Kalibry přejímací:
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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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