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Měřidlo vzdálenosti osy díry od jedné plochy

Poloha děr je kótována 2 úchylkami

udávajícími polohu tolerance osy díry,

jejíž velikost je základním rozměrem

pro určování hodnot měřidel.

Základním prvkem měřidel je měřící

čep. Měřící čep plní funkci

válečkového kalibru, proto pro něj

platí stejné zásady jako pro kalibr na

hladké součásti. Hodnoty ve vzorci jsou

však odlišné.



Minimální rozměr měřícího čepu

Má–li měřící čep projít všemi

správně vyrobenými dírami

na součásti, potom jeho

minimální rozměr musí být

korigován, zmenšen o dvě

úchylky vzdálenosti osy díry,

tedy hodnotu 2u.



Odvození velikosti průměru měřícího čepu Dm
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Průměr měřícího čepu Dm

D
m

se počítá tak, že se k minimální 

hodnotě průměru čepu přičte přídavek 

na opotřebení z.

K tomuto rozměru se pak připočítá 

výrobní tolerance H. Pokud  nejsou k 

dispozici normy, pak z = 10% u, H = 3%u a 

u
m

= 0,1 u. 
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Určení hodnot – z , H, um
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Měřidla rozteče

Měřidlo rozteče je měřidlo

vzdálenosti rozteče děr nebo čepů.

Základní princip výpočtů a

konstrukce je velmi podobný řešení

měřidla vzdálenosti osy díry od

jedné plochy. Místo úhlové příložky

máme čep.

Grafické znázornění je pro určení

výchozího rozměru shodné.



Úkoly:

• Jaký musí být minimální průměr měřícího čepu? Nakreslete 

schéma pro odvození. 

• Popište měřidlo  vzdálenosti osy díry od jedné plochy. 
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