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Kontrola Minimetru 
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Minimetr patří do kategorie porovnávacích měřidel.  

Slouží ke kontrole předmětů s přesností 0,002 mm.  
                                                               

 

    
Obrázek 1. schéma milimetru   

1-Stupnice přístroje    2- Dvouramenná páka     3- Výkyvný dvojbřit    4- Snímací tyčka s břitem 5- Tažná 

pružina   6- Snímací dotyk   7- Měřená součást   8- Pracovní stolek 
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Pohyb dotyku se přenáší přes dvouramennou páku a výkyvný dvojbřit na ukazatel. 

Úchylky se odečítají na stupnici přístroje, kde jeden dílek = 0,002 mm. 

 

Dvouramenná páka je do své původní polohy vrácena pomocí tažné pružiny. 

Celý přístroj je umístěn na stojánku s pracovním stolem. 

 

Hrubé nastavení dotyku se provádí svěrným spojem na stojánku. Jemné nastavení se 

provádí pomocí mikrometrického šroubu. Dotyk je odpružen a pomocí páky jej při 

výměně součásti můžeme zvedat. 
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Obrázek 2. Ideální převod 

Ideální převod dvouramenné páky je naznačen na obrázku. 

 

Z podobnosti trojúhelníku platí: 

z toho pákový převod  
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Praktické provedení se od ideálního poněkud liší.  

 

Obrázek 3. Kinematické schéma minimetru 

Na obrázku je navrženo kinematické schéma minimetru s výkyvným dvojbřitem nad pákou. 

Pro zakreslenou úchylku měřeného rozměru platí: 
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Vyjádříme-li úhel φ v obloukové míře rozvedením funkce sin φ v nekonečnou řadu, 

se zanedbáním členů vyšších řádů dostaneme: 

sin φ = φ - 

  

x = a . φ -   + b 

hodnota   a. + b   je zanedbatelná chyba přístroje 



Postup kontroly minimetru 
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Pro kontrolu přístroje se používají koncové měrky, jejichž složením se dosáhne 

např. výšky 4 mm. 

 

Obrázek 4. Rovnoběžné měrky 

Na tuto hodnotu jsme přístroj vynulovali. 
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Nyní se měrka výšky 1,000 mm postupně nahrazuje následnými  měrkami: 

 

•1,002 mm 

 

•1,004 mm 

 

•1,006 mm 

 

•1,008 mm atd. 

Takto se zkontroluje přesnost přístroje v rozmezí pěti dílků tj. 0,01 mm. Tutéž 

kontrolu se nadále provádí v rozmezí pěti dílků, při nastavení maximální 

úchylky. 



Tabulka zjištěných hodnot 
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Hodnota konc. 

měrky[mm] 

Hodnota na 

přístroji[mm] 

Úchylka[mm] Hodnota konc. 

měrky[mm] 

Hodnota na 

přístroji[mm] 

Úchylka[mm] 

4,000 4,000 0,000 4,05 4,05 0,000 

4,002 4,002 0,000 4,052 4,0525 -0,0005 

4,004 4,0035 -0,0005 4,054 4,0535 -0,0005 

4,006 4,005 -0,001 4,056 4,055 -0,001 

4,008 4,0075 -0,0005 4,058 4,057 -0,001 

4,001 4,009 -0,001 4,06 4,0585 -0,0015 
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Další kontrola, která se provádí, je kontrola vlivu teploty na přesnost měření. 

Přístroj se vynuluje na měrku 1,000 mm. Tato měrka se  zahřeje na vyšší 

teplotu a porovná se její rozměr před a po zahřátí. 

Tabulka vlivu teploty na měření 

Měrka za studena[mm] Měrka za tepla[mm] Úchylka[mm] 

1,000 1,004 0,004 
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Při kontrole úchylek povrchu předložených součástí se z koncových měrek sestaví 

rozměr součásti a přístroj se vynuluje. 

 

Nyní se postupně vkládají jednotlivé strojní součásti a přístroj se vynuluje.  

Minimetrem se například kontrolují ozubené pastorky.  

 

Pastorky se postupně vkládají pod dotyk přístroje. 

 

Kontrola se provádí ve dvou místech a úchylky se zapisují do tabulky. 
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Tabulka úchylek předložených součástí 

Číslo měření 

(počet kusů) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Úchylka v bodě 

1. 

+0,012 +0,012 0,000 +0,001 -0,002 +0,016 +0,004 +0,01 

Úchylka v bodě 

2. 

+0,01 +0,005 -0,015 +0,02 +0,003 +0,008 +0,01 0,000 

Číslo měření 

(počet kusů) 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Úchylka v bodě 

1. 

-0,02 +0,002 +0,014 +0,013 +0,012 +0,005 +0,02 +0,014 

Úchylka v bodě 

2. 

-0,008 +0,002 +0,018 0,000 +0,012 +0,012 +0,006 +0,012 
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Minimetr je velmi přesný přístroj pro kontrolu součástí. Přesnost přístroje je patrna 

z toho, že dovolená nepřesnost přístroje v rozsahu 0,000 až 0,06 je jen 0,002 mm. 

 

Chyba přístroje je v dovolené toleranci. 

 

Měření je ovlivněno teplotou součásti i okolí a proto se kontrola přesných součástí 

provádí ve speciálních – klimatizovaných místnostech. 

 

Z naměřených hodnot v tabulce je patrné, že úchylky předložených součástí se 

pohybují v rozmezí -0,02 až + 0,02 mm. 


