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Název vzdělávacího materiálu: Měření úchylek tvaru a polohy 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka 

Měření úchylek tvaru a polohy 

Úchylky tvaru a polohy udávají maximální povolenou úchylku prvku součásti (v milimetrech) 

od ideálního geometrického prvku – u úchylek tvaru, nebo od jiného prvku – u úchylek polohy. 

Příklad značení na výkrese: 
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Úchylky tvaru 

Probereme si tyto úchylky a jejich značky: 

 

Úchylka přímosti 

Je to největší naměřená kolmá vzdálenost povrchu součásti od obalové přímky. 

 

Přímost měříme porovnáním součásti s nějakou přesnou přímkou. Tuto přímku můžeme vytvořit 

různě, například: 

• nožovým pravítkem průsvitem proti světlu; 

• napnutou strunou a měřením její vzdálenosti od povrchu součásti; 

• laserovým paprskem a měřením jeho vzdálenosti od povrchu součásti; 

• měřícím můstkem například s číselníkovým úchylkoměrem. 
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Úchylka rovinnosti 

Je to největší naměřená kolmá vzdálenost povrchu součásti od obalové roviny. 

 

Rovinnost měříme porovnáním povrchu součásti s nějakou přesnou rovinou. Používá se například: 

• měřením přímosti nožovým pravítkem v několika směrech; 

• otisk na barvu – přesně vyrobená příměrná deska se natře barvou a přiloží se na měřenou 

plochu. Barva se otiskne na vrcholky plochy, čím je otisků více, tím je rovinnost lepší; 

• interferenčně pomocí planparalelního skla – používá se u malých ploch. Čím více vidím 

interferenčních proužků, tím je rovinnost horší; 

• laserem – na ploše jsou umístěna zrcátka, která vlivem křivosti plochy odklání laserový paprsek. 
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Úchylka kruhovitosti 

Je to největší naměřená kolmá vzdálenost povrchu součásti od obalové kružnice. 

 

Měříme číselníkovým úchylkoměrem při otáčení součásti v prizmatické podložce nebo tříosým 

souřadnicovým měřidlem. Také existují speciální měřidla – kruhoměry s otočným vřetenem nebo 

otočným stolem. 

Úchylka válcovitosti 

Je to největší naměřená kolmá vzdálenost povrchu součásti od obalového válce. 

Měříme například jako kruhovitost několika příčných řezů a přímost několika površek válce. 

Úchylky polohy 

Často používané úchylky a jejich značky: 
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Tyto úchylky se měří běžnými měřidly za použití přípravků, trnů nebo kalibrů. Házení měříme 

číselníkovým úchylkoměrem při otáčení součásti upnuté mezi hroty. 
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