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Vzdělávací oblast: 

 

 

Strojírenství 

 

Tematická oblast: 

 

 Lícování 

 

Předmět: 

 

 

Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  Žák pochopí podstatu lícování. 

Stručně popíše jeho využití. 
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Pracovní list -Lícování 

Z důvodu nepřesností při výrobě nevyrábíme obrobky s absolutní 

přesností, ale vždy se liší rozměry od jmenovitých rozměrů 

udávaných na výkrese. Vyrábíme proto výrobky s rozměry 

v určitých mezích přesnosti. V toleranci. 

Rozměry uváděny na výkresech jsou kóty (jmenovitý rozměr). 

Skutečný naměřený rozměr musí ležet mezi dvěma mezníma 

rozměrama (mezní úchylky). HMR a DMR. 

Tolerance (T) je rozdíl mezi HMR a DMR.  T=HMR-DMR  

ULOŽENÍ: je to vzájemný vztah dvou strojních součástí válcového 

hřídele a díry. Obě součásti mají společný jmenovitý rozměr, ale hmr 

a dmr mají různé. 

uložení s vůlí:   s přesahem:    

přechodné:  
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Pracovní list -Lícování 

TEST 

1. Co víš o tleranci ? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Co je to uložení ? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

3. Co je typické pro uložení s vůlí ? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

4. Co je typické pro uložení s přesahem ? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

5. Co je typické pro uložení přechodné ? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 
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Pracovní list -Lícování 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

1. Co víš o tleranci ? 

Tolerance je vždy kladné číslo, proto se udává bez 

znaménka.Vyjadřuje velikost dovolené nepřesnosti výroby. 

T=HMR-DMR 

2. Co je to uložení ? 

Uložení je vzájemný vztah dvou součástí, nejčastěji hřídele a díry. 

3. Co je typické pro uložení s vůlí ? 

Je zde zaručena minimální vůle, která umožňuje vzájemný pohyb 

součástí (hřídele v díře) 

4. Co je typické pro uložení s přesahem ? 

Je zde zaručen určitý nejmenší přesah zajišťující požadovanou 

nehybnost (pevnost) spojení. 

5. Co je typické pro uložení přechodné ? 

Může se vyskytovat buď vůle nebo přesah, podle toho, ke kterému 

meznímu rozměru se blíží skutečné rozměry. 
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