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Měření závitů na dílenském mikroskopu 
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Závity můžeme měřit a kontrolovat několika způsoby: 

 

• závitovými měrkami 

 

• tvarovými dotyky 

 

• drátkovou metodou 

 

• měřením mikrometrem 

 

• nebo optické měření na dílenském mikroskopu. 

 

 

Optická kontrola je založena na  promítnutí zvětšeného obrazu profilu závitu na matnici 

a srovnání profilu s obrysem vyrytým na matnici. 

Obrázek 1. Dílenský mikroskop 
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Obrázek 8. okulátor mikroskopu  
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Pomocí dílenského mikroskopu zjistíme tyto hodnoty závitu: 

 

 

•Druh závitu, stoupání 

 

•Velký průměr závitu 

 

•Malý průměr závitu 

 

•Střední průměr závitu 

 

•Vrcholový úhel závitu 



Stanovení daného závitu na předložené součásti 
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Měřená součást 



Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 
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veličina Výchozí hodnota Konečná 

hodnota 

rozdíl Aritmetický 

průměr 

 

d 

15,815 0,15 15,965  

15,735mm 15,88 0,26 15,62 
15,77 0,15  15,62 

 

d  

15 0,5 14,5  

14,36mm 14,19 0,26 13,93 
15,07 0,43 14,64 

 

d  

14,13 0,95 13,18  

13,21mm 13,56 0,25 13,31 
13,89 0,76 13,13 

 

p 

6,3 8,3 2  

    2mm 5,845 7,845 2 
5,865 7,86 1,995 

 

 

270 211 59  

59°20´ 186 128 58 
36 97 61 
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Vypočtené hodnoty 

d = 15,735 mm    d2 =14,36 mm 

d3 = 13,21 mm    P = 2 mm 

α = 59°20´ 

 

 

Hodnoty dle normy : 

d = 16  mm    d2 = 14,701 mm 

d3 = 13,402 mm    P = 2 mm 

α = 60° 

Měřením tedy bylo zjištěno: 

•druh závitu je metrický řady A. 

•stoupání je 2 

•velký průměr závitu je 15,735 mm 

•malý průměr 13,402 mm  

•střední 14,36 mm 

• naměřený úhel je 59°20´ 



8 

Měřením tedy bylo zjištěno: 

 

•druh závitu je metrický řady A. 

 

•stoupání je 2 

 

•velký průměr závitu je 15,735 mm 

 

•malý průměr 13,402 mm 

 

•střední průměr 14,36 mm 

 

• naměřený úhel je 59°20´ 


