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Pracovní list p edkládá žákovi r zné p íklady zobrazení závitu.
Úkolem žáka je odhalit chyby v n kterých zobrazeních a
kótování p edkládaných p íklad a popsat správné ešení. Tím
je žák nucen k pozornému prohlížení nakreslených obraz a
procvi ování získaných znalosti z kreslení a kótování závit .
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St ední odborné vzd lávání
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1. ro ník vzd lávacího oboru v souladu ŠVP
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informa ní technologie
23-41-M/01 Strojírenství

Typická délka použití:
ekávaný výstup:

45 minut
Stru ný komentá k jednotlivým p íklad m s se slovním
popisem odhalené chyby a uvedením správného ešení.
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.
obr.

Zobrazení

Popis chyby

Chyba: Obvyklý výb h
závitu se nekreslí ani
nekótuje

1
Závit s obvyklým výb hem závitu

Zobrazení závit a
zakótování je správné

2
Chyba: chybí šrafování v
ezu

3

Chyba: ukon ení délky
závitu je slabou árou,
délka d íku i délka závitu
se kótují od ela,
v bokoryse se osy
šestihranu neprotínají
ížkem

4

Chyba: u vnit ního závitu
v osovém pohledu se
kreslí velký pr
r závitu
tenkou nep erušovanou
árou, díra árou
nep erušovanou tlustou

Ing. Ji í Placata

MET. DUM17 - strana 2

15.1.2013

5

Nakreslení a zakótování
závitu a drážky za závitem
je správné

6

Chyba: U závrtného
konce chybí nakreslit
výb h závitu a správné
„zavrtání“ šroubu

7

Chyba: délka závitu se
kótuje od ela d íku, hrany
šestihranu v hlav kon í
na spojnici oblou

8

Chyba: U hloubky
vrtané díry pro závit se
kótuje jen její válcová
ást (bez špi ky)

Ing. Ji í Placata

MET. DUM17 - strana 3

15.1.2013

9

Zakótování závitu a
drážky za závitem je
správné

10

Chyba: délka závitu se
kótuje v etn ší ky drážky
za závitem, šrafování
závitu v ezu je až
k vnit nímu pr
ru

11

Správn

Nakreslení a zakótování
závitu a díry je správné,

12
Chyba: šrafování má být
ukon eno u obrysu díry
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13

Závrtný šroub je nakreslen
správn

14

Chyba: U vn jšího závitu
se velikost závitu kótuje
k velkému pr
ru závitu
(vn jšímu pr
ru)

15

Chyba: délka závitu se
kótuje v etn ší ky drážky,
tj. až k válcové ásti.
Délka závitu je 40 mm

Závit je nakreslen správn
Chyba: U vnit ního závitu
se jeho velikost kótuje
k velkému pr
ru závitu
(vn jší slabá ára)

16
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17

Závit je nakreslen a
okótován správn

18

Závrtný šroub je nakreslen
a okótován správn
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