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Měření jednotlivých rozměrů závitů 

Měříme střední průměr, velký průměr šroubu, malý průměr matice, stoupání a profil závitu. 

Metody měření se liší pro vnitřní a vnější závit. Vnitřní závity se měří obtížně, u malých vnitřních 

závitů musíme měřit plastový odlitek. U běžných závitů raději používáme kalibry. 

Vnější závit 

Jmenovitý průměr závitu d 

 Měříme běžnými měřidly, například mikrometrem. 

Střední průměr závitu d2 

Máme dva základní způsoby měření: 

• Závitovým mikrometrem  

Používá se třmenový mikrometr s vyměnitelnými doteky. Tyto doteky musí vždy odpovídat stoupání 

závitu. Na stupnici mikrometru pak odečítáme přímo střední průměr závitu. 



 
 

 2/4  

 

• Přes drátky 

Při tomto měření do závitu vkládáme tři přesné měřící válečky, kterým říkáme měřící drátky. Průměr 

drátků volíme tak, aby se závitu dotýkaly na jeho středním průměru. Rozměr přes drátky měříme 

běžným mikrometrem a z naměřené hodnoty vypočteme střední průměr závitu. Je to velmi přesné 

měření. Pro běžné závity najdeme hodnoty průměru drátku a rozměr přes drátky v tabulkách. 

Průměr měřících drátků: 
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P- stoupání závitu, °= 60α  pro metrický závit 
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Stoupání závitu P (rozteč) 

• Hřebínkovou závitovou šablonou (závitové měrky) 

Pro orientační měření slouží sada hřebínkových závitových šablon. Šablona se vkládá do závitu 

a průsvitem proti světlu se kontroluje stoupání. Běžně se používá pro dílenské měření i pro zjišťování 

stoupání neznámého závitu. 

 

• Číselníkovým úchylkoměrem s kulovými doteky 

Úchylkoměr s kulovými doteky předem seřídíme šablonou. Na stupnici pak odečítáme odchylku od 

nastavené hodnoty. Průměr kulového doteku volíme takový, aby se závitu dotýkal na jeho středním 

průměru. 
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• Opticky profilprojektorem nebo měřícím mikroskopem 

Na zvětšeném obraze v okuláru mikroskopu nebo na matnici profilprojektoru měříme stoupání závitu 

pomocí stupnic nebo mikrometrických šroubů. 

Závitový profil 

Měříme opticky speciálním měřícím mikroskopem. V zorném poli mikroskopu jsou předkresleny 

různé závity, které porovnáváme se zobrazeným měřeným závitem. Tento mikroskop také umí měřit 

úhly a stoupání závitu. 
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