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

Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Název:

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

VY_32_INOVACE_23-01Číslo:
Prezentace jako podpora k výkladu o metodách a pomůckách 
pro kontrolu závitů 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 červenci 2012.
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Kontrola a měření stoupání (rozteče) a 
středního průměru závitů

Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Kontrola a měření závitů:

• Základní pojmy, značení na výkresech;

• Kontrola a měření stoupání a středního průměru závitu;

• Kontrola závitů kalibry;

• Kontrola a měření profilu závitu pomocí mikroskopu nebo profilprojektoru;
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Vlivy chyb ve stoupání závitu:
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Kontrola stoupání
závitu:

posuvným měřítkem
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Kontrola stoupání závitu:
základními měrkami:
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Kontrola stoupání závitu:
speciálním měřidlem (mikrometrem nebo komparátorem se 

zvláštními dotyky)
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Kontrola stoupání závitu
vnitřního závitu:

(optickým měřidlem a měřidlem s 
kulovými doteky)

(Princip protiměřidla):
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Šablony na závity:
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Kontrola středního průměru závitu 
třídrátkovou metodou:
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Průměr drátku pro
třídrátkovou metodu:

Drátky při měření neleží kolmo na osu šroubu,
vzniklé odchylky jsou však malé a zpravidla se 
zanedbávají;
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Měřicí drátky řada 
A
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Měřicí drátky řada 
B
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Sada měřicích drátků v kazetě:
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Držák měřicích drátků + 
mikrometr + stojánek:
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Vložky pro měřicí drátky:
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Kontrola středního průměru závitu spec. 
mikrometrem:
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Kontrola středního 
průměru závitu spec. 

mikrometrem:
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Kontrola středního průměru vnitřního závitu spec. 
mikrometrem:
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Kontrola středního průměru závitu kalibrem:
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Kontrola středního průměru porovnávacími 
měřidly a tvary doteků při jeho kontrole:
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Kontrola závitu kuličkovými 
dotyky:
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Kontrola závitu 
komparátorem 
(minimetrem):
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Porovnávací měřidlo na 
vnitřní závity:



24

„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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