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Měření a kontrola závitů 
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Závit – je to nejdůležitější část šroubů, matic a dalších strojních součástí které 

mají závit. 

 

Samotný závit je tvořen závitovým profilem navinutým do šroubovice.  

 

Obrázek 1. Základní parametry závitu [1] 



4 

Druhy závitů 

 

• Levotočivý 

• Pravotočivý 

• Metrický 

• Whitworthův 

• Trubkový 

• Oblý 

• Lichoběžníkový 

• Zvláštní druhy – pancéřový, Edisonův, apod.  

 

Obrázek 2. šroub s metrickým závitem 



Kontrola vnějších závitů 
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Kontrola rozteče P 

 

Provádí se : 

•Pomocí závitových měrek 

•Ocelovými měřítky 

•Dílenským mikroskopem 

1. Šroub   2. Závitová měrka  

Obrázek 3. Měření závitovou měrkou 

Jednotlivé hřebínky závitové měrky zasouváme do kontrolovaného závitu tak 

dlouho, až hřebínek  „zapadne“  v celé délce do závitu. Na každém hřebínku je 

vyznačen druh a stoupání závitu. 



6 

Kontrola středního průměru d2 
 

Provádí se: 

 

•Závitovým mikrometrem s vyměnitelnými dotyky 

Obrázek 4. Mikrometr závitový [2] 
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• Třídrátkovou metodou 

 

K měření používáme sadu drátků, které jsou zhotoveny ze speciální oceli a 

jsou přesně broušené a leštěné. 

 

Pro danou rozteč P vybereme se sady příslušné drátky, které mají 

odpovídající průměr a sestaví se tzv. měřící souprava s třmenovým 

mikrometrem. 

 

Pomocí mikrometru se změří míra přes drátky Md2, dle tohoto rozměru se 

vypočítá hodnota středního průměru d2 dle následujícího vzorce: 

 

    d2 = Md2 – 2x 

  

hodnotu 2x  vyhledáme v příslušné normě 



8 Obrázek 5. Schéma třídrátkové metody 
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