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Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632

Měření fyzikálních a technických veličinNázev:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

VY_32_INOVACE_22-17Číslo:

Prezentace jako podpora k výkladu o způsobech kontroly 
především kuželových ploch na strojních součástech pomocí 
kalibrů. Problematika je zmiňována ve Strojních a 
technologických laboratořích středních průmyslových škol. DUM 
je určen pro čtvrté ročníky Technického lycea a třetí ročníky 
všech ostatních oborů.
Materiál byl vytvořen v listopadu 2012.

Anotace:

Ing. Smolek JanAutor:

Kalibry na kontrolu kuželů. Kalibry zvláštní.Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Kalibry zvláštní:• Kalibry na kužele:
– Na kuželové čepy

• Na průsvit;
• Tolerančním stupínkem;
• "na barvu";

– Na kuželové dutiny
• tolerančními značkami;
• "na barvu";

• Kalibry speciální:
– Kalibry na drážkované hřídele/náboje;
– Hloubkoměry;
– Kalibry na kontrolu vzdálenosti děr;
– Kalibry na kontrolu tvaru;

• Šablony:
– S protišablonami;
– Šablony mezní;
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Užití přesných kuželů:
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Kalibr (měřidlo) na kontrolu kuželů 
"na průsvit" s pevnými lištami:
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Měřidlo se stavitelnou 
lištou 

(podle fy F. Verner):
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Kontrola kuželového čepu 

mezním kuželovým 
kalibrem s tolerančním 

stupínkem:

Př.: převodu tolerance kužele na 
polohu tolerančních značek (tolerance 
průměru 0,1 mm, kuželovitost 1:20):
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Kontrola kužele "Na barvu":

Sedí dobře:
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Kontrola kužele "Na barvu":

Sedí výborně:
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Kontrola kuželové dutiny mezním kuželovým 

kalibrem (trnem) s tolerančními ryskami:
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Kalibr pro kontrolu 
Morse (3) kuželových 

stopek nástrojů s 
unašečem:



11
Kalibr pro kontrolu Morse 
kuželových děr nástrojů:
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Kalibr pro kontrolu strmých 

kuželů:



13

Trny pro kontrolu 
drážkovaného náboje:



14

Kroužek pro kontrolu 
celého tvaru drážkovaného 

hřídele:
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Hloubkoměr pro měření vnějšího rozměru:
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Hloubkoměr pro měření 
vnitřního rozměru:
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Čepový hloubkoměr a 
různé provedení čepů:
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Rotační hloubkoměr:
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Kalibry na kontrolu 
vzdálenosti děr;
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Kalibry na kontrolu vzdálenosti děr:
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Kalibr pro kontrolu 
souososti vrtání a čelní 

drážky:
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Kalibry na kontrolu tvaru:



23
Šablony s protišablonami:
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Šablony mezní:



25„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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