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Závitové kalibry
Thread gauges
Doporučená metoda pro kontrolu jakosti závitů je kalibrace pomocí
mezních závitových kalibrů. Aby bylo možné zaručit celosvětově
neomezenou kompatibilitu závitů na obrobcích a tím i zaměnitelnost
jednotlivých dílců, byl přesně stanoven systém kalibrace závitů.
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6.1 Všeobecné informace

6.1 General information

Pro metrický ISO-závit, speciﬁkovaný dle DIN ISO 1502, byl přesně
stanoven systém kalibrace, který zaručí neomezenou kompatibilitu závitů
na obrobcích.

For the Metric ISO thread, a gauge system is speciﬁed in DIN ISO 1502 for
the purpose of securing the unlimited exchangeability of workpiece threads.

Platí následující zásady:
1. Výrobce nesmí dodat obrobek se závitem, jehož skutečný rozměr závitu
leží mimo stanovené tolerance (např. střední průměr závitu nebo
sdružený střední průměr závitu do páru).
2. Objednávající nesmí odmítnout takový obrobek, jehož skutečný rozměr
závitu leží ve stanovených tolerancích (např. střední průměr závitu
a sdružený střední průměr závitu do páru).
Přirozeně se dnes při moderním způsobu výroby závitů používají i jiné
kontrolní metody, např. měření s indikačními měřícími přístroji. Při použití
jiných metod je třeba se ujistit, jestli je dosaženo stejných výsledků.
V případě pochybností jsou pro metrické ISO-závity rozhodující
doporučené kontrolní kalibry v normě DIN ISO 1502.
Pro jiné závitové systémy (např. americký závit) platí jiné závitové
normy.
Pokud se ve výrobě kontrolují závity hlavně měřením, je absolutně
nezbytné provádět alespoň namátkovou kontrolu pomocí normovaných
kalibrů. Referenční teplota pro měření kalibrů a obrobků je 20 °C. Pokud
provádíme kontrolu za jiné teploty, je třeba zohlednit koeﬁcienty
roztažnosti.

The following basic principles apply:
1. The manufacturer must not supply a workpiece thread the actual thread
size of which is outside of the speciﬁed limits (e.g. pitch diameter or mating
pitch diameter).
2. The buyer must not reject a workpiece thread the actual thread size of
which is inside of the speciﬁed limits (e.g. pitch diameter or mating pitch
diameter).
In modern thread production, there are of course other inspection methods
also, e.g. measuring with dial-type measuring instruments. Whenever other
methods are applied it is important to make sure that the same results are
achieved.
In any case of doubt, the gauges recommended in the standard
DIN ISO 1502 will decide the result of the inspection for the
Metric ISO thread.
For other thread systems (e.g. American threads), other gauge
standards apply.
If the inspection work in production is done mainly by measuring, it is still
absolutely necessary to perform random sample inspection with the
standardised gauges. The reference temperature for the gauge and workpiece
dimensions is 20 °C. If inspections are done at other temperatures, the
corresponding expansion coefﬁcients have to be taken into account.

6.2 Výhody závitových kalibrů EMUGE

6.2 Advantages of our EMUGE thread gauges

Ř 9\VW£UO£RFHOQDNDOLEU\G¯N\WRPXY\VRFHUR]PÝURYÝVWDELOQ¯
Ř7YUGRVWY¿UD]QÝQDGQRUPRYDQRXPLQLP£OQ¯KRGQRWRX
Ř7,1SRYODNSURY\ĞĞ¯RGROQRVWYĬÏLRSRWĖHEHQ¯SURGREURXVWUDQXNDOLEUX
ŘĝLURN¿VRUWLPHQWNDOLEUĬVNODGHPYHVWDQGDUGQ¯FKDVSHFL£OQ¯FKWROHUDQF¯FK
Ř.U£WN¿GRGDF¯WHUP¯QLSURVSHFL£OQ¯UR]PÝU\NDOLEUĬ
Ř6SHFL£OQ¯NRQVWUXNFHQD]£NODGÝSRSW£YN\
Ř1DY\Ļ£G£Q¯WDN«VFHUWLƂN£WHPNDOLEUDFH
(díky nezávislé zkušební laboratoři fy. DECOM přímo v našem závodu)
Ř%H]SODWQ¿ODVHURY¿SRSLVVSHƂFLFN¿FK]£ND]QLFN¿FK¼GDMĬSĖLQRY«
výrobě a speciálních provedeních

Ř$JHGJDXJHVWHHOKHQFHH[WUHPHO\WUXHWRGLPHQVLRQ
Ř+DUGQHVVQRWLFHDEO\RYHUWKHVWDQGDUGLVHGPLQLPXPUHTXLUHPHQWV
Ř7,1FRDWLQJIRUH[WUDKLJKZHDUUHVLVWDQFHDYDLODEOHRQWKHJRVLGH
Ř/DUJHVWRFNRIVWDQGDUGDQGVSHFLDOWROHUDQFHV
Ř6KRUWGHOLYHU\
Ř6SHFLDOGHVLJQVDYDLODEOHXSRQUHTXHVW
Ř,QVSHFWLRQFHUWLƂFDWHVDYDLODEOHXSRQUHTXHVW
(issued by independent in-house inspection lab DECOM)
Ř)UHHRIFKDUJHODVHUPDUNLQJWRFXVWRPHUőVVSHFLƂFDWLRQVRQJDXJHV
coming from new production and specially produced gauges
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6.3 EMUGE Závitové kalibry – Kontrolní technika
k dokonalosti

6.3 EMUGE thread gauges – Gauging technology to perfection

Nekompletní závity jsou odstraněny až do počátku plného
proﬁlu a tím je docílen stabilní začátek závitu

Od ø 5,5 mm je dobrá strana kalibru vybavena čistící
drážkou, zajišťující bezpečnou kalibraci, dokonce i v obtížných
podmínkách
Starting from dia. 5.5 mm each go plug gauge is provided with
a dirt ﬂute, for safe gauging even under difﬁcult conditions

Incomplete threads are removed until the beginning
of the full thread, in order to create a stable thread start

Držák závitového kalibru obsahuje 2 plošky pro
dostatečnou plochu zákaznického popisu měřidla
(na přání Vám kalibr rádi popíšeme)
Gauge handles with double surfaces for marking,
OHDYLQJVXIƂFLHQWVSDFHIRUFXVWRPHUőVVSHFLƂFUHTXLUHPHQWV
PDUNLQJWREHSURYLGHGE\(08*(XSRQUHTXHVW

Vroubkovaná část držáku
(pro bezpečnou manipulaci dokonce i mastnými prsty)

Speciﬁcké objednací číslo pro každý kalibr
zajišťující bezpečnou identiﬁkaci
dle podnikové normy EMUGE

Knurled handles
(safe handling even with greasy ﬁngers)

Individual ident no. for each single gauge
for safe tracing back to production at EMUGE
Červeně označená zmetková část kalibru
Red marking of the no-go side
x
x
Zkrácený náběh pro snadnější zašroubování zmetkové části
kalibru
Reduced thread start
for easy insertion of the no-go gauge body

=¼ĻHQ¿UR]PÝUPDO«KRSUĬPÝUX]PHWNRY«Ï£VWL]£YLWRY«KRNDOLEUX
pro bezpečnou funkci měření
Recessed minor thread diameter of the no-go gauges for safe function

≤ ø 40 mm
Tvar R dle normy DIN 2240-1 s nástrčným kuželem.
Dobrá a zmetková strana na jednom držáku.

≤ ø 40 mm
Form R acc. DIN 2240-1 with ﬁxing taper.
Go and no-go side on one gauge handle.

> ø 40 mm a ≤ ø 200 mm
Podobný dle normy DIN 2240-2 s kulovým upevněním.
Dobrá a zmetková strana na jednom držáku.
%H]SHÏQÝMĞ¯PDQLSXODFHSĖLNDOLEUDFLDNRQWUROHNDOLEUXSRPRF¯PHWRG\
3-drátků.

> ø 40 mm and ≤ ø 200 mm
Made acc. DIN 2240-2 with ball ﬁxture.
Go and no-go side are mounted each on a single handle.
Safe grip for gauging and checking of the gauge
in a 3-wire measuring process.

143

Závitové kalibry · Thread gauges

6.4 Závitové kalibry pro vnitřní závity a hladké
válečkové kalibry pro nejmenší průměry závitu

6.4 Thread gauges for internal threads and
smooth gauges for thread minor diameters

Pro měření vnitřního závitu se používají závitový kalibr-trn dobrý a závitový
kalibr-trn zmetkový. Do průměru závitu 40 mm je dobrá a zmetková strana
kalibru namontována na jednom společném držáku a tento kalibr je
označován jako mezní závitový kalibr. Pro vyjímečné případy jsou držáky
pro mezní závitové kalibry předepsány dle normy DIN 2240-2 až do
průměru závitu 62 mm. Pro měření nejmenšího průměru vnitřního závitu
se doporučuje hladký válečkový kalibr-trn, dobrý a zmetkový.

The go thread plug gauge and the no-go thread plug gauge are used for
the gauging of internal threads. Go and no-go plug gauges are mounted on
a common handle for thread diameters up to 40 mm and are designated as
go/no-go thread plug gauges. For exceptional cases handles for go/no-go
thread plug gauges up to a thread diameter of 62 mm are standardized in
',1$ VPRRWK JRDQGQRJRSOXJJDXJHLVUHFRPPHQGHGIRU
gauging the internal thread minor diameter.

G-GUT-LD
Závitový kalibr-trn, dobrý

Go thread plug gauge

Ř=£YLWRY¿NDOLEUWUQNRQWUROXMHW]YVGUXĻHQ¿
rozměr vnitřního závitu a zašroubovatelnost.
Přitom kontroluje nejmenší rozměr středního
průměru vnitřního závitu D2 včetně určitých
tvarových odchylek v závitu, např. odchylky ve
VWRXS£Q¯DY¼KOX]£YLWRY«KRSURƂOX0LPRWR
kontroluje také nejmenší rozměr vnějšího
průměru. Kalibr nekontroluje nejmenší průměr
závitu D1 vnitřního závitu.
Ř=£YLWRY¿NDOLEUWUQVHPXV¯QHFKDW]DĞURXERYDW
rukou bez vynaložení speciální síly na celou
délku závitu v obrobku. Dovolené opotřebení
závitového kalibru-trnu dobrého se zjišťuje
pomocí metody 3-drátků. Závitový kalibr-trn
podléhá silnému opotřebení a je třeba ho
pravidelně kontrolovat. EMUGE proto doporučuje
používat závitové kalibry-trny v pochromovaném
provedení nebo v provedení s TiN-povlakem.
Ř5R]PÝU\]£YLWRY¿FKNDOLEUĬWUQĬRGSRY¯GDM¯GOH
normy DIN 2281 a DIN 2282.
Ř=£YLWRY¿NDOLEUWUQP£SOQ¿]£YLWRY¿SURƂOQDVY«
délce závitu. Je nutné dbát na to, že délka závitu
nesmí být menší než 80% našroubované délky
závitu na obrobku. Závitové kalibry-trny jsou od
průměru závitu 5,5 mm vybaveny čistící drážkou.
Ř'OHQRUP\',1,62QHMVRXQRUPRY£Q\
Ļ£GQ«W]Y¼EÝURY«]£YLWRY«NDOLEU\WUQ\
Ř'RSRUXÏXMHVHSRXĻ¯YDWYHY¿UREÝYĻG\QRY«
kalibry a ty, které jsou na hranici opotřebitelnosti
označit na vyřazení.

Ř7KHJRWKUHDGSOXJJDXJHFKHFNVWKHVRFDOOHG
“mating size” of the internal thread and the
screwing-in capability. In doing so, it checks the
smallest size of the internal thread pitch diameter
D2 including certain form deviations in the thread,
e.g. pitch and thread proﬁle angle deviations. It also
checks the smallest size of the major diameter. The
minor diameter D1 of the internal thread is not
checked.
Ř7KHJRWKUHDGSOXJJDXJHPXVWEHDEOHWREH
screwed by hand into the full length of the
workpiece thread without using particular force.
The permissible wear of the go thread plug gauge
is determined by measurement based on the
three-wire-method. The go thread plug gauge is
subject to heavy wear and should be checked at
regular intervals. EMUGE therefore recommends
using go thread plug gauges in the hard-chromeplated or TiN-coated version.
Ř'LPHQVLRQVRIWKHJRWKUHDGSOXJJDXJHDFF
DIN 2281 and DIN 2282.
Ř7KHJRWKUHDGSOXJJDXJHKDVDIXOOWKUHDGSURƂOH
along its thread length. It should be noted that the
thread length is not less than 80% of the screw-in
length of the workpiece thread. Go thread plug
gauges, starting from a thread diameter of 5.5 mm,
are provided by EMUGE with a dirt ﬂute.
Ř$FFRUGLQJWR',1,62QRVRFDOOHG
“acceptance” go plug gauges are standardized.
Ř,WLVDGYLVDEOHWRDOZD\VXVHWKHQHZSOXJJDXJHV
for production and keep those that are close to the
wear limit for acceptance.

Závitový kalibr-trn zmetkový

No-go thread plug gauge

Ř=£YLWRY¿NDOLEUWUQ]PHWNRY¿NRQWUROXMHMHVWOL
skutečný střední průměr závitu vnitřního závitu
na obrobku nepřekračuje předepsaný maximální
rozměr. Největší a nejmenší průměr vnitřního závitu
se nekontroluje.
Ř=£YLWRY¿NDOLEUWUQ]PHWNRY¿VHQHVP¯QHFKDW
našroubovat bez použití speciální síly do závitu
na obrobku (z obou stran) ne víc než na dvě plné
otáčky. Tyto dvě plné otáčky se zjišťují
při vyšroubování závitového kalibru.
Ř=£YLWRY¿NDOLEUWUQ]PHWNRY¿P£G«ONX]£YLWX
minimálně tři chody. Závitový proﬁl má zkrácené
boky závitu.
Ř.DOLEU\MVRXR]QDÏHQ\ÏHUYHQ¿PNURXĻNHP
Ř5R]PÝU\GOHQRUP\',1D',1

Ř7KHQRJRWKUHDGSOXJJDXJHFKHFNVZKHWKHUWKH
actual pitch diameter of the workpiece internal
thread exceeds the prescribed largest size. The
internal thread major diameter and internal thread
minor diameter are not checked.
Ř,WPXVWQRWEHSRVVLEOHWRVFUHZWKHQRJRWKUHDG
plug gauge into the workpiece thread by hand for
more than two revolutions (from both sides) without
the use of particular force. The two revolutions are
determined on screwing out the plug gauge.
Ř7KHQRJRWKUHDGSOXJJDXJHKDVDWKUHDGOHQJWK
of at least three threads. The thread proﬁle has a
truncated crest.
Ř7KHJDXJHVDUHPDUNHGZLWKDUHGFRORXUHGULQJ
Ř'LPHQVLRQVDFF',1DQG',1

G-AUS-LD
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6.4 Závitové kalibry pro vnitřní závity a hladké
válečkové kalibry pro nejmenší průměry závitu

6.4 Thread gauges for internal threads and
smooth gauges for thread minor diameters

G-GR-LD
Závitový mezní kalibr

Go/no-go thread plug gauge

Ř=£YLWRY¿PH]Q¯NDOLEUMHNRPELQDFH]£YLWRY«KR
kalibr-trnu dobrého a závitového kalibru-trnu
zmetkového na jednom držáku.
Ř5R]PÝU\]£YLWRY¿FKPH]Q¯FKWUQĬMVRXVWDQRYHQ\
do jmenovitého průměru 40 mm dle normy
DIN 2280. Funkčnost odpovídá dříve popsanému
závitovému kalibru-trnu, dobrému
a zmetkovému.

Ř7KHJRQRJRWKUHDGSOXJJDXJHLVWKHFRPELQDWLRQ
of a go thread plug gauge and a no-go thread plug
gauge on one handle.
Ř7KHGLPHQVLRQVRIWKHJRQRJRWKUHDGSOXJJDXJHV
are speciﬁed up to a nominal dimension diameter
of 40 mm in DIN 2280. The functionality
corresponds to the go and no-go thread plug
gauges previously described.

Měření nejmenšího průměru vnitřního závitu

Gauges for the internal thread minor diameter

Ř1HMPHQĞ¯SUĬPÝUYQLWĖQ¯KR]£YLWX'1 je
kontrolován hladkým válcovým kalibrem s dobrou
a zmetkovou stranou. V průběhu výroby vnitřního
závitu může dojít ke změně rozměru minimálního
průměru závitu a proto je často po výrobě závitu
nařízena jeho kontrola. Nejmenší průměr závitu
by měl být měřen před vlastní kontrolou
středního průměru závitu.
Ř'REU£VWUDQDKODGN«KRY£OHÏNRY«KRNDOLEUXPXV¯
být zavedena do vnitřního závitu bez zvláštního
vynaložení síly.
Ř=PHWNRY£VWUDQDKODGN«KRY£OHÏNRY«KRNDOLEUX
nesmí být zavedena do vnitřního závitu hlouběji,
než jedno stoupání od počátku závitu (1 x P).
Totéž platí z obou stran závitu.

Ř7KHLQWHUQDOWKUHDGPLQRUGLDPHWHU'1 is checked
with a smooth, cylindrical go and no-go plug gauge
RUDJRQRJRSOXJJDXJH$VWKHPLQRUGLDPHWHU
can change through thread tapping, an inspection
LVUHTXLUHGDIWHUWKHWKUHDGKDVEHHQFRPSOHWHG
Basically, the internal thread minor diameter should
be checked before gauging the internal thread pitch
diameter.
Ř,WPXVWEHSRVVLEOHWRJXLGHWKHVPRRWKJRSOXJ
gauge by hand through the workpiece thread
without the use of particular force.
Ř,WPXVWQRWEHSRVVLEOHWRLQVHUWWKHVPRRWKQRJR
plug gauge into the workpiece thread from both
sides deeper than one pitch (1 x P) from the start
of the thread.

Glatt-GR-LD (Hladký)
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6.5 Závitové kalibry pro vnější závity a hladké
válečkové kalibry pro velké průměry závitu

6.5 Thread gauges for external threads and
smooth gauges for thread major diameters

Závitové kalibry kroužky pro vnější závity dobré i zmetkové jsou používány
pro kalibraci vnějších závitů. Závitové kroužky musí být pravidelně
kontrolovány závitovými kalibry trny pro opotřebení. Kontrolní přejímací
trny dobré a zmetkové slouží pro kontrolu zejména nových závitových
kalibrů kroužků. Maximální průměr vnějšího závitu "d" je kontrolován
hladkým dobrým a zmetkovým kalibrem - kroužkem, nebo obkročákem.

$JRWKUHDGULQJJDXJHLVXVHGIRUJDXJLQJWKHH[WHUQDOWKUHDGIRUWKHJRVLGH
a no-go thread ring gauge for the no-go side. The thread ring gauges should
be monitored regularly with thread wear check plug gauges. Check go and
no-go plug gauges (check plug gauges) are used for testing, especially with
new ring gauges. The major diameter of thread d is tested with smooth go
and no-go ring gauges or go and no-go snap gauges.

G-GUT-LR
Závitový kroužek dobrý

Go thread ring gauge

Ř=£YLWRY¿NURXĻHNGREU¿NRQWUROXMHW]YVGUXĻHQ¿
rozměr vnějšího závitu a šroubovatelnost.
Kontroluje přitom největší rozměr středního
průměru vnějšího závitu d2 včetně určitých
tvarových odchylek v závitu, např. odchylky ve
VWRXS£Q¯D¼KOX]£YLWRY«KRSURƂOX0LPRWR
kontroluje, jestli je konkrétně bok závitu
dostatečně dlouhý, to znamená, jestli zaoblení
na jádře vnějšího závitu nezasahuje příliš daleko
do proﬁlu. Samotné zaoblení jádra závitu se zde
přitom nekontroluje. Také vnější průměr se tímto
kalibrem nekontroluje.
Ř=£YLWRY¿NURXĻHNGREU¿PXV¯PHQDĞURXERYDW
rukou bez vynaložení speciální síly přes celou
délku závitu na obrobku.
Ř=£YLWRY¿NURXĻHNGREU¿SRGO«K£VLOQ«PX
opotřebení a je nutné ho pravidelně kontrolovat
kontrolním trnem na opotřebení.
Ř-HQXWQ«GE£WQDWRĻHFHONRY£G«OND]£YLWX
nesmí být menší než 80% délky zašroubování
závitu na obrobku.
Ř5R]PÝU\]£YLWRY¿FKNURXĻNĬGREU¿FKRGSRY¯GDM¯
dle normy DIN 2285.
Ř=£YLWRY«NURXĻN\GREU«MVRXYHVWDQGDUGQ¯P
provedení bez čistící drážky (vnější závit můžeme
před kalibrací lépe vyčistit než vnitřní závit).

Ř7KHJRWKUHDGULQJJDXJHFKHFNVWKHVRFDOOHG
“mating size” of the external thread and the
screwing-on capability. In doing so, it checks the
largest dimension of the external thread pitch
diameter d2 including certain form deviations in
the thread, e.g. pitch and thread proﬁle angle
deviations. It also checks whether the straight ﬂank
piece is long enough, i.e. that the curve on the
external thread root does not extend too far into the
proﬁle ﬂank. The root curve itself is not checked.
The major diameter is also not checked by this
gauge.
Ř,WPXVWEHSRVVLEOHWRVFUHZRQWKHJRWKUHDGULQJ
gauge by hand along the full length of the workpiece
thread without the use of particular force.
Ř7KHJRWKUHDGULQJJDXJHLVVXEMHFWWRJUHDWHUZHDU
and should be checked at regular intervals with the
wear check plug gauge.
Ř,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHWKUHDGOHQJWKLVQRWOHVV
than 80% of the thread engagement length of the
workpiece thread.
Ř'LPHQVLRQVRIWKHJRWKUHDGULQJJDXJHVDFF
DIN 2285.
Ř*RWKUHDGULQJJDXJHVLQWKHVWDQGDUGYHUVLRQDUH
made without dirt ﬂute (external threads are easier
to clean than internal threads prior to gauging).

Závitový kroužek zmetkový

No-go thread ring gauge

Ř=£YLWRY¿NURXĻHN]PHWNRY¿P£SURYÝĖLWMHVWOL
skutečný rozměr středního průměru vnějšího
závitu na obrobku není pod předepsaným
minimálním rozměrem. Největší a nejmenší
průměr vnějšího závitu se přitom nekontroluje.
Ř=£YLWRY¿NURXĻHN]PHWNRY¿VP¯PHSĖLWRP
našroubovat bez použití speciální síly ne více
než na dva závitové chody (2 x P) na závit na
obrobku (z obou stran). Dvě otáčky jsou zjištěny
při vyšroubování kalibru.
Ř=£YLWRY¿NURXĻHN]PHWNRY¿MHQXWQ«SUDYLGHOQÝ
kontrolovat závitovým kalibrem na opotřebení.
Ř=£YLWRY¿NURXĻHN]PHWNRY¿P£]£YLWRYRXG«ONX
minimálně 3 chody. Závitový proﬁl má zkrácené
boky.
Ř7\WR]£YLWRY«NURXĻN\MVRXR]QDÏHQ\ÏHUYHQRX
barvou.
Ř5R]PÝU\RGSRY¯GDM¯GOHQRUP\',1

Ř7KHQRJRWKUHDGULQJJDXJHLVGHVLJQHGWRFKHFN
whether the actual pitch diameter of the workpiece
external thread falls below the prescribed smallest
size. The external thread major and minor diameter
are not tested here.
Ř,WPXVWQRWEHSRVVLEOHWRVFUHZWKHQRJRWKUHDG
ring gauge onto the workpiece thread (from both
sides) by hand for more than two threads without
the use of particular force. The two revolutions are
determined on screwing off the ring gauge.
Ř7KHQRJRWKUHDGULQJJDXJHPXVWEHPRQLWRUHG
regularly with the wear check plug gauge.
Ř7KHQRJRWKUHDGULQJJDXJHKDVDWKUHDGOHQJWK
of at least three threads. The thread proﬁle has a
truncated crest.
Ř7KHULQJJDXJHVKDYHDUHGPDUNLQJ
Ř'LPHQVLRQVDFF',1

G-AUS-LR
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6.5 Závitové kalibry pro vnější závity a hladké
válečkové kalibry pro velké průměry závitu

6.5 Thread gauges for external threads and
smooth gauges for thread major diameters

Glatt-GUT-LR (Hladký)

Glatt-AUS-LR (Hladký)

Kalibry pro kontrolu vnějšího průměru závitu

Gauges for external thread major diameters

Ř1HMYÝWĞ¯SUĬPÝUYQÝMĞ¯KR]£YLWXVHNRQWUROXMH
hladkým válečkovým kalibrem kroužkem, dobrým
a zmetkovým.
Ř3URWRĻHVHQHMYÝWĞ¯SUĬPÝUPĬĻHSĖLĖH]£Q¯]£YLWX
změnit, je nutné ho po dokončení závitu
zkontrolovat.
Ř2EHFQÝE\PÝOE¿WQHMYÝWĞ¯SUĬPÝUYQÝMĞ¯KR
závitu zkontrolován před kalibrací středního
průměru závitu.
Ř+ODGN¿Y£OHÏNRY¿NDOLEUGREU¿SURQHMYÝWĞ¯
průměr závitu musí být možné posunovat přes
celou délku závitu bez použití speciální síly.
Ř+ODGN¿Y£OHÏNRY¿NDOLEU]PHWNRY¿SURQHMYÝWĞ¯
průměr závitu nesmíme nasunout více než na
dva chody (2 x P), od začátku závitu, přes délku
závitu na obrobku.

Ř7KHH[WHUQDOWKUHDGPDMRUGLDPHWHULVWHVWHGZLWK
smooth go and no-go ring gauges.
Ř$VWKHPDMRUGLDPHWHUFDQFKDQJHWKURXJKWKUHDG
FXWWLQJDQLQVSHFWLRQLVUHTXLUHGDIWHUWKHWKUHDG
has been completed.
Ř*HQHUDOO\VSHDNLQJDFKHFNRIWKHH[WHUQDOWKUHDG
major diameter should be made before gauging the
external thread pitch diameter.
Ř,WPXVWEHSRVVLEOHWRSXVKWKHVPRRWKJRULQJ
gauge for the external thread major diameter along
the entire thread length without the use of
particular force.
Ř,WPXVWQRWEHSRVVLEOHWRSXVKWKHVPRRWKQRJR
ring gauge for the external thread major diameter
over the workpiece thread by more than two
pitches (2 x P) from the start of the thread.
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6.6 Závitové kalibry "GT" pro současné měření hloubky

6.6 GT thread depth plug gauges “analogue” and “digital”

Popis závitových kalibrů "GT"pro současné měření hloubky
„analogové“

Description of the GT thread depth plug gauge “analogue”

„analogové“ a „digitální“

GT závitový kalibr umožňuje měření závitu a měření hloubky závitu
v jednom pracovním chodu.
Tento kalibr se uplatňuje u součástí se stejným rozměrem závitu
a rozdílnými hloubkami závitu, ale také při nastavení hloubky závitu
u všech druhů výroby vnitřního závitu.
Nasunutím odpruženého stupnicového pouzdra je možné rychle a přesně
odečíst plně vyříznutou hloubku závitu. Mimoto splňuje GT závitový kalibr
stejná ustanovení a kontrolní kritéria jako platí pro mezní závitové
kalibry-trny dle normy DIN ISO 1502.

The GT go/no-go thread depth plug gauge permits the gauging of threads and
the measuring of thread depth in one single work process.
The typical application for the GT thread depth plug gauge is in components
with identical thread sizes and different thread depths, and in the setting of
thread depth in all kinds of internal thread production.
By pushing the spring-loaded scaled sleeve into the handle, the fully cut thread
GHSWKFDQEHUHDGRIITXLFNO\DQGSUHFLVHO\
,QDGGLWLRQWKH*7SOXJJDXJHZLOORIFRXUVHPHHWDOOWKHVSHFLƂHGUHTXLUHPHQWV
and gauging criteria as speciﬁed in DIN ISO 1502 for standard go/no-go thread
plug gauges.

Ř-HGQRGXFK«DEH]SHÏQ«SRXĻLW¯ŎVQLĻXMHRÏDVNDOLEUDFH]£YLWX
Ř.GLVSR]LFLYĞHVWLUR]PÝUHFKRG00
Ř0ÝĖLWHOQ«KORXEN\]£YLWXDĻGR['
Ř-HGQRGXĞHQDVWDYLWHOQ«
Ř8QLYHU]£OQ¯SRXĻLW¯G¯N\Y\PÝQLWHOQ¿PWÝOĬPNDOLEUX
Ř1DY\Ļ£G£Q¯MHPRĻQ«WÝODNDOLEUĬRSDWĖLWSRYODNHP7L1
Ř3ĖHVQRVWPÝĖHQ¯PP
Ř1DY\Ļ£G£Q¯NGLVSR]LFLWDN«VSRMLĞĢRYDF¯PĞURXEHP

Ř6LPSOHDQGVDIHKDQGOLQJŎUHGXFHVLQVSHFWLRQZRUNE\
Ř$YDLODEOHLQVL[VL]HVIURP0WR0
Ř0HDVXUDEOHWKUHDGGHSWKXSWR['
Ř(DV\WRDGMXVW
Ř8QLYHUVDOO\DSSOLFDEOHGXHWRH[FKDQJHDEOHJDXJHERGLHV
Ř7L1FRDWHGJDXJHERGLHVDYDLODEOHXSRQUHTXHVW
Ř0HDVXULQJDFFXUDF\PP
Ř2SWLRQDOO\DYDLODEOHZLWKORFNLQJVFUHZ

Návod k použití GT závitového kalibru „analogového“

Instructions for use of the GT thread depth plug gauge “analogue”

GT závitový trn opatrně nasadíme na kontrolovaný vnitřní závit
a našroubujeme jej až do dna závitu. Tímto způsobem dosaženou hloubku
závitu můžeme přesně odečíst na hloubkové stupnici v místě, kde přechází
stupnicové pouzdro do rukojeti.

The GT thread depth plug gauge should be carefully brought into contact with
the internal thread to be gauged, and then screwed into the thread down to the
bottom. The full ﬁnished thread depth can then be read off on the depth scale,
at the point where the scaled sleeve vanishes into the handle of the gauge.

Rukojeť
Handle
Tělo kalibru, dobré
Go gauge body

Standard-upínací kužel
Standard tapered seat

Stupnicové pouzdro
Scaled sleeve

Tělo kalibru, zmetkové
No-go gauge body
Držák trnu
Plug seat

Upevňovací matice
Counter nut

Výměna GT závitového kalibru „analogového“

Exchange of gauge bodies on the GT thread depth plug gauge “analogue”

Pokud při kontrole kalibrů zjistíme, že tělo závitového kalibru dobrého
dosáhlo dovolené hranice opotřebení, je možné ho vymontovat pomocí
stahovacího pouzdra a obyčejné matice s vnitřním šestihranem:
1. Kalibr na popsané straně zlehka upnout do svěráku mezi čelisti a zajistit
proti pootočení.
2. Stahovací pouzdro proti tlaku pružiny nasadit přes stupnicové pouzdro,
až se dotkne rukojeti.
3. Nasadit běžnou šestihrannou matici a otáčet tak dlouho, až je možné
vytáhnout tělo kalibru z kužele.
4. Vtlačit nové tělo kalibru do upínacího kužele.
5. Uvolnit kalibr ze svěráku a položit na rovnou plochu. Zlehka klepnout
na tělo kalibru kladívkem, aby se tělo samo sevřelo v upínacím kuželu.
6. Zkontrolovat čelní polohu popř. ji znovu nastavit (jak je popsáno v bodě
Seřízení“ na straně 150) – GT závitový trn je možné znovu použít.
Rádi Vám u nás těla kalibrů vyměníme. V případě potřeby nám tento kalibr
SRĞOHWHQDY¿PÝQXWÝOGR(08*(NDQFHO£ĖHY%UQÝQHER%UDWLVODYÝ

If your inspection tool monitoring processes establish that the go gauge body
has reached the wear limits, then the gauge body can be easily extracted by
means of a pulling sleeve and a common hexagon nut:
1. Clamp the GT thread depth plug gauge on the marked surface in a vise between
soft jaws, in such a way as to prevent twisting but without unnecessary force.
2. Push the pulling sleeve over the scaled sleeve against the spring pressure,
until it touches the handle.
3. Take any common hexagon nut, screw it onto the gauge body and turn it
until the go gauge body comes out of the tapered seat.
4. Press the new go gauge body into the tapered seat.
5. Unclamp the GT thread depth plug gauge and put it upright onto an even
support surface. Give the go gauge body a gentle blow with a soft hammer
in order to ﬁx it in the tapered seat.
6. Check the position relative to the face of the gauge body and if necessary,
DGMXVWDJDLQ VHHRXULQVWUXFWLRQVLQWKHFKDSWHUœ$GMXVWPHQWŔRQSDJH 
Now, the GT thread depth plug gauge is once more ready for use.
We will be happy to take care of the exchange of your gauge bodies for you.
Just return your GT thread depth plug gauge to EMUGE for that purpose.
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6.6 Závitové kalibry "GT" pro současné měření hloubky

6.6 GT thread depth plug gauges “analogue” and “digital”

Popis závitového kalibru pro současné měření hloubky GT „digitalní“

Description of the GT thread depth plug gauge “digital”

GT závitový kalibr digitální umožňuje kalibraci a měření hloubky závitu
v jednom pracovním chodu.
Své využití najde tento kalibr u součástí se stejnou velikostí závitu
a rozdílnými hloubkami závitu, ale také při nastavení hloubky závitu u všech
druhů výroby vnitřního závitu.
Nasunutím odpruženého stupnicového pouzdra je možné rychle a přesně
odečíst plně vyříznutou hloubku závitu. Mimoto splňuje tento kalibr stejné
směrnice a kontrolní kritéria jako běžné závitové kalibry-trny dle normy
DIN ISO 1502.

The GT go/no-go thread depth plug gauge permits the gauging of threads and
the measuring of thread depth in one single work process.
The typical application for the GT thread depth plug gauge is in components
with identical thread sizes and different thread depths, and in the setting of
thread depth in all kinds of internal thread production.
By pushing the spring-loaded scaled sleeve into the handle, the fully cut
WKUHDGGHSWKFDQEHUHDGRIITXLFNO\DQGSUHFLVHO\
,QDGGLWLRQWKH*7SOXJJDXJHZLOORIFRXUVHPHHWDOOWKHVSHFLƂHGUHTXLUHPHQWV
and gauging criteria as speciﬁed in DIN ISO 1502 for standard go/no-go thread
plug gauges.

Ř-HGQRGXFK«DEH]SHÏQ«SRXĻLW¯ŎVQLĻXMHRÏDVNDOLEUDFH]£YLWX
Ř.GLVSR]LFLYHWĖHFKYHOLNRVWHFKRG00
Ř0ÝĖLWHOQ£KORXEND]£YLWXDĻGR['
Ř-HGQRGXĞHQDVWDYLWHOQ«
Ř8QLYHU]£OQ¯SRXĻLW¯G¯N\Y\PÝQLWHOQ¿PWÝOĬPNDOLEUX
Ř1DY\Ļ£G£Q¯MHPRĻQ«WÝODRSDWĖLWSRYODNHP7L1
Ř3ĖHVQRVWPÝĖHQ¯PP
Ř1DY\Ļ£G£Q¯NGLVSR]LFLWDN«VSRMLĞĢRYDF¯PĞURXEHP

Ř6LPSOHDQGVDIHKDQGOLQJŎUHGXFHVLQVSHFWLRQZRUNE\
Ř$YDLODEOHLQWKUHHVL]HVIURP0WR0
Ř0HDVXUDEOHWKUHDGGHSWKXSWR['
Ř(DV\WRDGMXVW
Ř8QLYHUVDOO\DSSOLFDEOHGXHWRH[FKDQJHDEOHJDXJHERGLHV
Ř7L1FRDWHGJDXJHERGLHVDYDLODEOHXSRQUHTXHVW
Ř0HDVXULQJDFFXUDF\PP
Ř2SWLRQDOO\DYDLODEOHZLWKORFNLQJVFUHZ

Návod k použití GT závitového kalibru „digitálního“

Instructions for use of the GT thread depth plug gauge “digital”

Abychom zjistili přesnou hloubku závitu, doporučujeme našroubovat tento
digitální kalibr až do dna závitu. Tímto způsobem dosaženou hloubku
závitu je možné po vynulování ukazatele (RESET) a následném
vyšroubování kalibru z obrobku odečíst s přesností 0,01 mm. Díky tomu
je možné kalibr použít také na nepřístupných místech, kde není na displej
vidět.

In order to determine the exact thread depth, we recommend screwing in the
GT plug gauge “digital” down to the very bottom of the thread. The full ﬁnished
thread depth can then be read off by resetting the display to zero (RESET) and
E\VXEVHTXHQWXQVFUHZLQJRIWKH*7SOXJJDXJHIURPWKHZRUNSLHFH7KLV
thread depth value can be read off with an accuracy of 0.01 mm. With
this procedure, gauging becomes possible even in concealed locations.

Vlastnosti GT závitového kalibru „digitálního“

Characteristics of the GT thread depth plug gauge “digital”

„analogové“ a „digitální“

Kryt a tlačítka z materiálu Ultradur®,
s vynikajicí chemickou odolností.

Velký, kontrastní LCD-Display s 7,5 mm vysokými číslicemi
/DUJHKLJKFRQWUDVW/&'GLVSOD\ZLWKQXPHUDOVPPKLJK

Casing and buttons are made of Ultradur® material
with excellent chemical resistance.

- mm/palce
- referenční zamykatelná funkce

- ON/OFF
- Reset

Voděodolný měřící systém FPS (Fluid Protected measuring System)
VXWÝVQÝQ¿PNU\WHP'UXKNU\W¯,3GOH(1

- mm/inch
- Reference lock function

- ON/OFF
- Reset

Water-proof measuring system FPS (ﬂuid-protected measuring system)
with sealed casing. Protection system IP65 acc. EN 60529.

Referenční funkce pro zamykání
1. Jednorázová nulování
1. One-time reset

Výhody referenční funkce pro zamykání
Ř=DPNQXW¯QXORY«SR]LFH
Ř=QHPRĻQÝQ¯FK\EQ«REVOXK\
Ř*7GLJLW£OQ¯NDOLEUMHYĻG\SĖLSUDYHQNPÝĖHQ¯

Reference lock function

mm inch

mm/inch

ON · OFF

2. Aktivace Lock-funkce
$FWLYDWLQJORFNIXQFWLRQ

mm inch

mm/inch

ON · OFF

$GYDQWDJHVRIWKHUHIHUHQFHORFNIXQFWLRQ
Ř=HURSRVLWLRQLVORFNHG
Ř2SHUDWLQJHUURUVDUHLPSRVVLEOH
Ř7KH*7SOXJJDXJHLVUHDG\IRUXVHDWDQ\WLPH
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6.6 Závitové kalibry "GT" pro současné měření hloubky

6.6 GT thread depth plug gauges “analogue” and “digital”

Seřízení závitových kalibrů "GT" „analogového“ a „digitálního“

Adjustment of the GT thread depth plug gauges “analog” and “digital”

„analogové“ a „digitální“

Čelo závitového kalibru
Face of gauge body
ĝSLÏNDQH¼SOQ«KRFKRGX]£YLWX
Beginning of incomplete thread

V různých odvětvích průmyslu panují rozdílné názory na to, co považujeme
za plnou měřenou délku kalibru-trnu dobrého. GT závitový kalibr je možné
snadno seřídit bez pomocných nástrojů s různými možnostmi. Tím je možné
otočit stupnicové pouzdro až k hladké ploše těla kalibru dobrého, ale také
WĖHEDMHQGRĞSLÏN\QH¼SOQ«KRFKRGX]£YLWX
Také menší kontury na povrchu obrobku, jako např. zahloubení nebo
vypukliny je možné nastavit. Přitom je také možné zohlednit nepatrné
odchylky rozměrů různých těl kalibrů při výměně. Seřízení provádíme
uvolněním pojišťovací matice. V tomto stavu je možné držák trnu v rukojeti
pootočením zmetkového kalibru přestavit dopředu a dozadu.
Tuto konečnou pozici zaﬁxujeme utáhnutím pojišťovací matice.

In the industry, there is a large number of opinions concerning the full gauge
length of a go thread plug gauge. The GT thread depth plug gauge can be
easily adjusted to a number of variants, without any auxiliary tools. For example,
the scaled sleeve can either be set to the face of the go gauge body, or only to
the beginning of the incomplete thread.
Smaller obstruction contours on the workpiece surface, like countersunk edges
or elevations, can be taken into account by adjustment. Small dimensional
variations of different go gauge bodies, too, can be compensated after an
exchange. The adjustment is done by loosening the counter nut. In this condition, the plug seat inside the handle can be adjusted by simply turning the
no-go gauge body forwards or backwards.
The ﬁnal position can be ﬁxed by re-tightening the counter nut.

6.7 Hladké kalibry - trny pro otvory dle normy DIN 7162

6.7 Smooth plug gauges for drilled holes acc. DIN 7162

Pro měření tolerovaných otvorů se používá hladký válečkový trn dobrý
a zmetkový. Až do průměru otvoru 65 mm je dobrý a zmetkový trn
namontovaný na jednom držadle a je označován jako hladký mezní
závitový trn.

The smooth go plug gauge and the smooth no-go plug gauge are used for
gauging ﬁtting drilled holes. Go and no-go plug gauges are mounted on one
handle for drilled hole diameters up to 65 mm and are designated as smooth
go/no-go plug gauges.

Glatt-GUT-LD
Hladký válečkový trn dobrý

Smooth go plug gauge

Ř+ODGN¿Y£OHÏNRY¿WUQNRQWUROXMHQHMPHQĞ¯UR]PÝU
otvoru včetně určitých tvarových odchylek, např.
kruhovitosti a válcovitosti.
Ř+ODGN¿Y£OHÏNRY¿WUQPXV¯PHUXÏQÝQDVXQRXW
na celou délku otvoru bez použití speciální síly.
Ř3URY\ĞĞ¯RGROQRVWYĬÏLRSRWĖHEHQ¯GRSRUXÏXMH
EMUGE použít tento kalibr v provedení s tvrdým
chromovaným povlakem nebo v karbidovém
provedení.
Ř5R]PÝU\KODGN«KRY£OHÏNRY«KRWUQXGOHQRUP\
DIN 2246 a DIN 2248.

Ř7KHVPRRWKJRSOXJJDXJHFKHFNVWKHPLQLPXP
drilled hole dimension including certain form
deviations, e.g. circularity and cylindricity.
Ř,WPXVWEHSRVVLEOHWRSXVKWKHVPRRWKJRSOXJ
gauge by hand into the full length of the drilled hole
without the use of particular force.
Ř7RDFKLHYHKLJKHUZHDUUHVLVWDQFH(08*(
recommends using the smooth go plug gauge in
the hard-chrome-plated or carbide version.
Ř'LPHQVLRQVRIWKHVPRRWKJRSOXJJDXJHDFF
DIN 2246 and DIN 2248.

Hladký válečkový trn zmetkový

Smooth no-go plug gauge

Ř+ODGN¿Y£OHÏNRY¿WUQ]PHWNRY¿NRQWUROXMHMHVWOL
průměr otvoru nepřekračuje předepsaný
maximální rozměr.
Ř+ODGN¿Y£OHÏNRY¿WUQ]PHWNRY¿QHVP¯PH]DY«VW
ručně bez použití speciální síly do otvoru.
Ř+ODGN¿WUQ]PHWNRY¿MHR]QDÏHQÏHUYHQ¿P
kroužkem.
Ř5R]PÝU\KODGN«KRY£OHÏNRY«KRNDOLEUXGOHQRUP\
',1D',1

Ř7KHVPRRWKQRJRSOXJJDXJHFKHFNVZKHWKHUWKH
drilled hole diameter has exceeded the prescribed
maximum size.
Ř,WPXVWQRWEHSRVVLEOHWRLQVHUWWKHVPRRWKQRJR
plug gauge into the drilled hole without the use of
particular force.
Ř7KHVPRRWKQRJRSOXJJDXJHLVPDUNHGZLWKD
red coloured ring.
Ř'LPHQVLRQVRIWKHVPRRWKQRJRSOXJJDXJHDFF
DIN 2247 and DIN 2249.

Glatt-AUS-LD
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6.8 Hladké kalibry - kroužky pro hřídele dle normy DIN 7162

6.8 Smooth ring gauges for shafts acc. DIN 7162

Pro měření průměrů hřídelí, speciálně pro lehce tvarovatelné součásti se
používá hladký kalibr dobrý a zmetkový pro hřídele.

The smooth go ring gauge and the smooth no-go ring gauge are used for
gauging shaft diameters, especially for components which are easily
deformed.

Glatt-GUT-LR (Hladký)
Hladký kroužek - dobrý

Smooth go ring gauge

Ř+ODGN¿NURXĻHNGREU¿NRQWUROXMHQHMYÝWĞ¯UR]PÝU
hřídele včetně určitých tvarových odchylek, např.
házivosti a válcovitosti.
Ř+ODGN¿Y£OFRY¿NURXĻHNGREU¿PXV¯E¿WSRFHO«
délce ručně nasunut na hřídel bez použití
speciální síly.
Ř5R]PÝU\KODGN¿FKNURXĻNĬGOHQRUP\',1

Ř7KHVPRRWKJRULQJJDXJHFKHFNVWKHPD[LPXP
shaft dimension including certain form deviations,
e.g. concentricity and cylindricity.
Ř,WPXVWEHSRVVLEOHWRSDLUDVPRRWKF\OLQGULFDOJR
ring gauge with the shaft over the entire length by
hand without particular application of force.
Ř'LPHQVLRQVRIWKHVPRRWKJRULQJJDXJHVDFF
DIN 2250.

Hladký kroužek - zmetkový

Smooth no-go ring gauge

Ř+ODGN¿NURXĻHN]PHWNRY¿NRQWUROXMHMHVWOL
průměr hřídele není pod dovoleným minimálním
rozměrem.
Ř+ODGN¿NURXĻHN]PHWNRY¿QHVP¯PHUXÏQÝ
nasunout na hřídel bez použití speciální síly.
Ř5R]PÝU\KODGN«KRNURXĻNX]PHWNRY«KRGOH
normy DIN 2254.

Ř7KHVPRRWKQRJRULQJJDXJHFKHFNVZKHWKHUWKH
shaft has fallen below the prescribed minimum
shaft dimension.
Ř,WPXVWQRWEHSRVVLEOHWRSDLUDVPRRWKQRJRULQJ
gauge with the shaft without particular application
of force.
Ř'LPHQVLRQVRIWKHVPRRWKQRJRULQJJDXJHVDFF
DIN 2254.

Hladké nastavovací kroužky

Smooth adjusting rings

Rozlišujeme:
Ř1DVWDYRYDF¯NURXĻN\SURSQHXPDWLFN«G«ONRY«
PÝĖ¯F¯SĖ¯VWURMHGOH',1)RUP%

$GLIIHUHQWLDWLRQLVPDGHEHWZHHQ
Ř$GMXVWLQJULQJVIRUSQHXPDWLFOHQJWKPHDVXULQJ
instruments acc. DIN 2250 Form B

a

and

Ř1DVWDYRYDF¯NURXĻN\SURY¿VWUXĻQ¯N\DSUR
všeobecné využití dle normy DIN 2250 Form C.

Ř$GMXVWLQJULQJVIRUUHDPHUVDQGIRUJHQHUDOXVH
acc. DIN 2250 Form C.

Glatt-AUS-LR (Hladký)

Glatt-Einst-LR (Hladký)
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6.9 Kalibrace jiných závitů

6.9 Gauging of other threads

Závitové kalibry pro ostatní závity (těsnící závit, kuželový závit, pevně
uložený závit, SELF-LOCK-závit, apod.) se výrazně odlišují od všeobecných
druhů kalibrů. Obvykle jsou upraveny pro speciální druh a funkci takového
závitu.
Nápadným příkladem jsou závitové kalibry pro těsnící závit,
např. NPT- a NPTF-závit dle americké normy nebo trubkový-těsnící závit
dle normy DIN EN 10226 / ISO 7. V takových případech je nutné přesně
dbát předpisů pro měření těchto závitů.

Thread gauges for other threads (sealing threads, tapered threads, threads for
WLJKWƂW6(/)/2&.WKUHDGVHWF RIWHQGHYLDWHFRQVLGHUDEO\IURPWKHQRUPDO
gauge design. They are usually adjusted to the special design and function of
these threads.
One good example are the thread gauges for sealing threads, e.g. NPT
and NPTF threads acc. US standards, or pipe sealing threads acc.
DIN EN 10226 / ISO 7. In such cases, the instructions for the gauging
of these threads must be observed in every detail.

Měření závitu EMUGE-SELF-LOCK
Zde se doporučuje dvoudílný kalibrovací systém EMUGE, který odpovídá
současné praxi dobrých a zmetkových kalibrů a dostačuje, pokud zajistíme
výrobu SELF-LOCK-závitů přesným závitníkem EMUGE, který odpovídá
danému proﬁlu.
Neexistuje žádná obecně platná norma (např. DIN-norma) o závitu
EMUGE SELF-LOCK. Jiní výrobci nástrojů mohou proto pracovat s jinými
mezními rozměry závitu. Proto doporučujeme závit EMUGE SELF-LOCK
kontrolovat výlučně s EMUGE SELF-LOCK-závitovými kalibry.
U dobrého kalibru je nutné dbát na správný směr šroubování.
Zmetková strana je vhodná pro oba směry šroubování.

The gauging of the EMUGE SELF-LOCK thread
We recommend using our two-piece gauge system which corresponds to the
usual combination of go and no-go gauge and is perfectly sufﬁcient for the
JDXJLQJRIWKHWKUHDGSURYLGHGWKDWWKH6(/)/2&.WKUHDGVZHUHSURGXFHG
with our true-to-proﬁle EMUGE taps.
There is no generally applicable standard (e.g. DIN standard) for the EMUGE
6(/)/2&.WKUHDGVRRWKHUPDQXIDFWXUHUVPD\XVHGLIIHUHQWOLPLWVL]HVIRU
WKHLUWKUHDGV)RUWKLVUHDVRQZHUHFRPPHQGJDXJLQJ(08*(6(/)/2&.
WKUHDGVH[FOXVLYHO\ZLWK(08*(6(/)/2&.JDXJHV
With the go plug gauge, it is important to observe the correct screw-in
direction. The no-go side can be used in either screw-in direction.

Mezní závitový trn pro závit EMUGE-SELF-LOCK

Go/no-go plug gauge for the EMUGE SELF-LOCK thread



Používáme-li hřebínkové nože nebo závitové frézy, doporučujeme
dodatečné použití kalibru EMUGE-HPRG. Tento kalibr kontroluje spodní
Y¿EÝKRY¿ERGSRSĖHYHQWXHOQ¯RGFK\ONX¼KOXY¿EÝKX

Whenever threads are produced by chasing or thread milling, we recommend
WKHDGGLWLRQDOXVHRIRXU(08*(+35*JDXJHZKLFKFKHFNVWKHORZHUHQGRI
the ramp, and helps to identify any deviations in the angle of the ramp.

HPRG-zmetkový kalibr pro závit EMUGE-SELF-LOCK

HPRG no-go plug gauge for the EMUGE SELF-LOCK thread



Kalibrace pilové části proﬁlu závitu spočívá na stejném principu, u dobrého
a zmetkového kalibru je však nutné dbát na správný směr šroubování
%777 

The gauging of the buttress proﬁle works on the same principle, with the only
difference that both the go and the no-go plug gauge have to be used in the
correct direction.

Mezní závitový trn pro pilovou část proﬁlu závitu EMUGE-SELF-LOCK

Go/no-go plug gauge for the EMUGE SELF-LOCK buttress thread

P ≤ 0,7 mm
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6.9 Kalibrace jiných závitů

6.9 Gauging of other threads

Speciální závitové kalibry:

Special thread gauges

Kalibry měření
hloubky
Depth gauges

Strojní kalibry
Machine gauges
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6.10 Služba kalibrace – Kalibry a Měřidla

6.10 Calibration service – Gauges and measuring tools

Kalibrierdienstleistung · Calibration service

DECOM kalibrační laboratoř v továrně EMUGE
EMUGE Vám nabízí rozsáhlé kapacity pro kontrolu Vašich kalibrů a měřidel
s pomocí našeho partnera ﬁrmy DECOM UGK GmbH, nezávislé
akreditované DKD-kalibrační laboratoře, která má své sídlo v prostorách
ﬁrmy EMUGE v Lauf a.d.Pegnitz.
)LUPD'(&208*.*PE+MHMLĻRGURNX'.'DNUHGLWRYDQRX]NXĞHEQ¯
laboratoří pro rozměrová měřidla (např. závitové kalibry, číselníkové
¼FK\ONRPÝU\SĖHVQ«¼FK\ONRPÝU\S£NRY«¼FK\ONRPÝU\WĖPHQRY«
mikrometry, posuvná měřítka, apod.) dle normy EN/ISO/IEC 17025.
Vybavení měřidel, personál a okolní podmínky podléhají kontrole Německé
kalibrační služby(DKD).

DECOM calibration laboratory at EMUGE
EMUGE offers you comprehensive services for the calibration of your gauges
E\RXUFRRSHUDWLRQSDUWQHU'(&208*.*PE+DQLQGHSHQGHQWFDOLEUDWLRQ
ODERUDWRU\RQWKHSUHPLVHVRI(08*(:HUNDW/DXI
'(&208*.*PE+KDVEHHQDQDFFUHGLWHGFDOLEUDWLRQODERUDWRU\IRUWKUHDGV
and other geometric dimensions acc. EN/ISO/IEC 17025 since 1998.
The measuring technology, the personnel and the environmental
conditions are subject in this way to the surveillance by PTB
(Physikalisch-Technische-Bundesanstalt).

www.decom-ugk.de

DECOM Kalibrační laboratoř
DECOM calibration laboratory
DAR - Certiﬁkát - Akreditace
&HUWLƂFDWHRIDFFUHGLWDWLRQE\'$5

Měření tolerance tvaru nastavovacích kroužků
Measuring of form tolerances on adjusting rings
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6.10 Služba kalibrace – Kalibry a Měřidla

6.10 Calibration service – Gauges and measuring tools

Kontrolní systém (podniková kalibrace) se provádí dle směrnic
pro správu měřících prostředků VDI/VDE/DGQ 2618,
popř. interních směrnic

The monitoring check (works calibration) is performed according to
Inspection Tool Monitoring Guidelines VDI/VDE/DGQ 2618, resp.
internal guidelines

Jsme Vám k dispozici také v těchto dalších kalibračních službách:
Ř'.'NDOLEUDFH
Ř6SU£YDPÝĖLGHO– plný servis
Ř/DVHURY¿SRSLV9DĞLFKPÝĖLGHOGOH9£PL]DGDQ¿FK¼GDMĬ
Ř9UDWQ«SĖHSUDYQ¯N\SURWUDQVSRUW9DĞLFKPÝĖLGHO
Ř.DOLEUDFHQHSĖHQRVQ¿FKPÝĖ¯F¯FK]DĖ¯]HQ¯SĖ¯PRX9£V
Ř.RQWUROQ¯]£ND]QLFN¿SRUW£OSURPÝĖLGOD.DOLPHUR1HW YL]VWUDQD

Please note the other options of our calibration service programme also:
Ř'.'FDOLEUDWLRQ
Ř,QVSHFWLRQWRROPRQLWRULQJVHUYLFHŎIXOOVHUYLFH
Ř/DVHUPDUNLQJRI\RXULQVSHFWLRQWRROVWR\RXURZQVSHFLƂFDWLRQV
Ř5HQWFRQWDLQHUVIRUWKHWUDQVSRUWRI\RXULQVSHFWLRQWRROV
Ř&DOLEUDWLRQRIVWDWLRQDU\PHDVXULQJLQVWDOODWLRQV
Ř,QVSHFWLRQWRRODGPLQLVWUDWLRQVRIWZDUH.DOLPHUR1HW VHHSDJH

Ceník kalibrace měřidel si můžete vyžádat u Vašeho obchodního zástupce
nebo si ho stáhnout na internetové stránce www.decom-ugk.de
(k dispozici pouze v německém jazyce).

We can also offer you a € price list for our inspection tool monitoring service.
Please ask your local EMUGE contact, or download it from the Internet, under
www.decom-ugk.de (available only in German language).

Data a naměřené hodnoty jsou zapsány v měřícím a kalibračním dokumentu měřidla
The data and measuring results are documented in a Proprietary Calibration-Certiﬁcate
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6.11 Kontrolní Software KalimeroNet

6.11 Inspection tool administration software KalimeroNet

KalimeroNet – snadná obsluha – kalibrační certiﬁkáty online
k dispozici po celém světě – není třeba instalovat žádný software

KalimeroNet – easiest handling – calibration sheets available online
worldwide – no software installation necessary

Které funkce má KalimeroNet?
Ř.DOLEURYDF¯DWHVW\MVRXXORĻHQ\SRG9DĞ¯DGUHVRXMDNR3')VRXERU\
Ř(YLGHQFHYODVWQ¯FK]£ND]QLFN¿FK¼GDMĬMDNRMVRXV¯GODDVNODGRYDF¯
prostory
Ř.RQWUROQ¯DNDOLEURYDF¯Q£YRG\MHPRĻQ«XFKRY£YDWMDNRSĖ¯ORKXVRXERUX
a je možné je přiřadit k příslušnému měřidlu
Ř3Ė¯VWXSNHYĞHPGRVDYDGQ¯PNDOLEUDF¯PYSĖHKOHGXKLVWRULH
Ř([SRUWGDWGR0LFURVRIW® Excel® pro vlastní výstupy na tiskárnu
Ř0QRKDÏHWQ«WĖ¯G¯F¯DƂOWUDÏQ¯IXQNFH9£PSRVN\WXM¯SRĻDGRYDQ¿SĖHKOHG
jako např. další plánovaná data kalibrací
Ř6SU£YXYODVWQ¯FK]NDOLEURYDQ¿FKPÝĖLGHOVNDOLEURYDF¯PDWHVWHP
je možné vložit jako přílohu souboru
Ř0RĻQRVWXGÝOHQ¯XĻLYDWHOVN«KRNµGXVSROHÏQRVW¯'(&208*.

:KLFKIXQFWLRQVGRHV.DOLPHUR1HWRIIHU\RX"
Ř &DOLEUDWLRQVKHHWVFDQEHFDOOHGRIIGLUHFWO\DQGDUHƂOHGLQ3')IRUPDW
Ř 5HJLVWUDWLRQRISURSHUFXVWRPHUGDWDOLNHORFDWLRQDQGVWRUDJHORFDWLRQ
is possible
Ř ,QVSHFWLRQDQGFDOLEUDWLRQLQVWUXFWLRQVFDQEHDGPLQLVWUDWHGDVƂOH
attachments, and allocated to individual inspection tools
Ř $FFHVVWRDOOSDVWFDOLEUDWLRQVLQWKHKLVWRU\ƂOH
Ř 'DWDH[SRUWLQ0LFURVRIW® Excel® for your own printout
Ř &RPSUHKHQVLYHVRUWLQJDQGƂOWHUIXQFWLRQVSURYLGHIXOOFRQWUROHJRIGXH
inspection dates
Ř $GPLQLVWUDWLRQRIVHOIFDOLEUDWHGPHDVXULQJWRROVZLWKFDOLEUDWLRQVKHHWDV
ﬁle attachment is possible
Ř 8VHUSURƂOHVFDQEHSURYLGHGE\'(&208*.

Jak mohu využít služby zákaznického portálu KalimeroNet?
Potřebujete mít přístup na internet. Použití systému KalimeroNet pomocí
našeho zákaznického portálu je k dispozici výlučně zákazníkum ﬁrmy
DECOM UGK. Použití tohoto portálu je zdarma.

How can I use the advantages of KalimeroNet?
$OO\RXQHHGLVDQ,QWHUQHWDFFHVV7KHXVHRI.DOLPHUR1HWWKURXJKRXU
FXVWRPHUSRUWDOLVDYDLODEOHRQO\WR'(&208*.FXVWRPHUV7KHXVHRI
.DOLPHUR1HWLVIUHHRIFKDUJH

Jak dostanu své osobní údaje pro registraci v zákaznickém portálu?
Musíte se jednorázově zaregistrovat v našem Online-formuláři se svými
SĖLKODĞRYDF¯PL¼GDML9DĞHRSU£YQÝQ¯NSĖ¯VWXSX9£PSR¼VSÝĞQ«UHJLVWUDFL
pošle ﬁrma DECOM UGK e-mailem. Heslo si můžete sami dodatečně
změnit.
Na stránce www.decom-ugk.de/user/login se můžete přesvědčit přes náš
SĖ¯VWXSRY¿NµGRMHGQRGXFK«REVOX]HWRKRWRSRUW£OX
Alternativně si můžete stáhnout stručný návod portálu KalimeroNet z naší
internetové stránky www.decom-ugk.de/hp/download.

How do I get my personal data for registration in the customer portal?
You have to register one time only through our online form with your customer
GDWD<RXUULJKWWRDFFHVVZLOOEHFRQƂUPHGE\HPDLOIURP'(&208*.DIWHU
the registration has been successfully completed. You can change your
SDVVZRUGVXEVHTXHQWO\
Under our guest log-in, www.decom-ugk.de/user/login you can convince
\RXUVHOIRIWKHHDV\KDQGOLQJRI.DOLPHUR1HW
$VDQDOWHUQDWLYH\RXFDQGRZQORDGDEULHIGHVFULSWLRQRI.DOLPHUR1HWIURP
our Internet website under www.decom-ugk.de/hp/download.

KALIMERO 4.0
je lokální softwarové řešení pro správu Vašich měřidel.
Je možné rychlé vyhledání kalibračních atestů,
SĖL]SĬVREHQ¯QD]£ND]QLFN«¼GDMHDVSU£YD
zkalibrovaných měřidel.
KALIMERO 4.0 je pro naše zákazníka zdarma!
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KALIMERO 4.0
is the local software solution for your inspection tool
administration. Quick identiﬁcation and location of
calibration sheets, adjustment of basic customer data, and
administration of self-calibrated measuring tools is possible.
.$/,0(52LVDYDLODEOHIUHHRIFKDUJHWRRXUFXVWRPHUV

