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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_22-19Číslo:
Prezentace jako podpora k výkladu o způsobech kontroly a 
měření horizontál a vertikál ve strojírenské praxi. 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 říjnu 2012.
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Kontrola a měření sklonů (vodorovnosti)Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Vodováhy:

• Horizontála...

• Vertikála...

• Vodováha = pravítko libelou (trubicovou, krabicovou);.

• Libela = průhledná trubice do oblouku (kulovitý vrchlík) ne zcela 
naplněná lihem, etherem, nebo sirouhlíkem (obarveným).

• Citlivost libely = výchylka při posunutí bubliny i 1 dílek. Krabicová
asi 5´(r=1500mm), trubicová asi 5´´ (r=90000mm).

Obr.:
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Citlivost libely:
(v úhlové míře odpovídá úhel 2" sklonu 0,01mm/m)



4

Závislost poloměru zakřivení libely na citlivosti:

Citlivost mm/m

Poloměr zakřivení v m

Citlivost v 
uhlových 
sekundách
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Štítkový údaj
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Vodováha krabicová:
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Vodováha podélná:
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Vodováha křížová:
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Krátká
vodováha

kř
íž

ov
á:
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Vodováha trubicová příčná
(svislá):
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Vodováha rámová:
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Vodováha rámová:
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Kontrola kolmosti 
rámovou vodováhou:

• po 15 minutách se doporučuje měření zkontrolovat 
vodováhou otočenou o 180º

• Vodováhu chránit před:
– nárazy;
– velkými tepelnými změnami (počkat ½ hodiny);
– Slunečním světlem;
– silným elmag. polem
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Použití vodovah:
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Vodováha 

koincidenční:
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Vodováha koincidenční :
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Měření větších sklonů - Inklinační
vodováhy:
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Inklinační vodováha optická:

• uvnitř skleněný kruh s dělením po 
jednom stupni;

• + dvě stupnice po jedné minutě (jedna 
z prava, druhá z leva);

• + zvětšení 40x (odhadem 30 vteřin);
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Inklinaní vodováha optická:



20

Inklinační vodováha - postup:
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Stupně přesnosti vodovah:
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Zkoušení libel (libeloměrem):
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Vodováha hadicová:
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Zkoušení rovinnosti spojenými nádobami:
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Kontrola 
rovinnosti lože 

srovnáním s 
vodorovnou 

hladinou:

Voda

Hadice

Mikrometr

U profil

Stojánek

Můstek
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Olovnice:

• Závaží na šňůrce.

• Kontroluje se uvedením 
do rotace, musí mířit do 
jednoho bodu.

Brno-Maloměřice



27

„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si pečlivé 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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př.: Rtuťová vodováha:

• Při kontrole rovinnosti hoblovacího stroje rtuťovou vodováhou bylo na 
mikrometrické jednotce odečteno v:

– Místě A  8,34mm
– Místě B  6,34mm

• Stanovte: 
– Která strana lože je víš a o kolik?
– Kterou stranu nutno podložit a o kolik?
– Sklon lože v mm/m?
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