STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191
Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
1. ročník

TECHNICKÉ KRESLENÍ

PRAVIDLA
PRO KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ

1

KÓTOVÁNÍ součásti společně s jejím zobrazením poskytuje základní informace pro
výrobu, montáž a kontrolu rozměrů.
Při kótování je nutno přihlížet k:
- funkci součásti;
- postupu výroby a montáže;
- způsobu kontroly rozměrů součásti.

Základní pojmy z kótování:
KÓTA je číslo určující požadovanou nebo skutečnou velikost rozměrů součástí nebo polohu jeho částí, bez ohledu na měřítko výkresu.
KÓTOVACÍ ČÁRA se kreslí tenkou plnou čarou rovnoběžně s kótovaným rozměrem nebo jako oblouk (s výjimkou kót průměrů a
poloměrů).
POMOCNÁ ČÁRA se kreslí tenkou plnou čarou kolmo na kótovaný rozměr nebo směřují do vrcholu úhlu (pomocné čáry se o 1 až
2 mm přetahují za kótovací čáru).
ODKAZOVÁ ČÁRA se převážně kreslí tenkou plnou lomenou
čarou tak, aby zapsání kóty bylo rovnoběžné s dolním okrajem výkresu.
HRANIČÍCÍ
ZNAČKY ukončují
kótovací čáru.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KÓTOVÁNÍ:
1) Každý konstrukční prvek se kótuje pouze jednou.
2) Kóty téhož konstrukčního prvku se umísťují do jednoho obrazu.
3) Rozměry opakujících se stejných konstrukčních prvků se kótují
pouze u jednoho.
4) Zřejmé rozměry, které vyplývají ze zobrazení (nevyžaduje-li to
funkce prvku), se nekótují, například pravé úhly hran, úhly bočních stěn pravidelných mnohostěnů, poloměry oblouků spojujících dvě rovnoběžky mezi nimi, pokud je kótována vzdálenost
mezi rovnoběžkami.
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5) Kótovací a odkazové čáry se přednostně umísťují vně obrazů.
6) Kótovací čáry se nemají vzájemně protínat (s výjimkou kót
průměrů).
7) Kótovací čáry se nesmí ztotožňovat s obrysovými čarami,
odkazovými čarami, osami a pomocnými kótovacími čarami.
8) Kótovací čáry nesmí být pokračováním obrysových čar,
odkazových čar, os a pomocných kótovacích čar.
9) Vzdálenost mezi kótovacími čarami a vzdálenost kótovacích čar od obrysových čar musí být taková, aby byla zřejmá příslušnost kóty ke kótovanému rozměru.
10) Kótovací čáry se ukončují hraničícími šipkami nebo hraničícími úsečkami, ale na výkrese se používá jeden stejný
způsob (s výjimkou řetězce krátkých kót).
11) Hraničící šipky mohou být vnitřní (přednostně) nebo vnější
nebo u kratších řetězcových kót mohou být vynechány.
12) Hraničící šipky nemají být protínány,
proto se přes obrysové čáry kreslí výjimečně a tato čára se přes šipku přeruší.
13) Při kótování v ploše řezu šrafování v
místě kóty přeruší.
14) Kóty se zapisují kolmým písmem (přednostně typu B);
15) Velikost písma kót se volí s ohledem na předpokládané
reprografické zmenšení.
16) Nedílnou součástí kóty jsou písemné a obrázkové značky před číselnými údaji (například průměr f20), toleranční značky (například f20 H7) a číselné mezní
úchylky (například ±0,05).
17) Kóty se zapisují nad kótovacími čarami (přednostně uprostřed).
18) Kóty se orientují tak, aby byly čitelné zdola a zprava.
19) Kóty, které se nevejdou mezi pomocné (vynášecí) čáry se
umísťují na od-kazové čáry.
20) Kóta nemá být protínána jinou čarou, ale v případě nutnosti
se taková čára musí přerušit.
21) Kóta neodpovídající nakreslenému rozměru se podtrhne
úsečkou kreslenou tlustou čarou pod kótovací čarou.
22) Teoretický rozměr (například pro určení polohy osy díry) se zapisuje do rámečku kresleného
tenkou plnou čarou (tento zápis slouží k výpočtu tolerancí).
23) Při kótování rozměrů přerušeného obrazu se kótovací čára nepřerušuje (kóta udává skutečný
rozměr součásti).
24) Součtový rozměr u řetězcového kótování musí být uveden v závorce, pokud nesouhlasí tolerance tohoto rozměru se součtem tolerancí dílčích rozměrů.
Poznámka: Dle normy ve střední řadě nepředepsaných mezních úchylek délkových rozměrů
jsou mezní úchylky pro rozměry do 30 mm ±0,2 mm a pro rozměry do 120 mm ±0,3 mm. Pak
součet úchylek rozměrů 30mm, 15 mm a 30 mm je ±0,6 mm (všechny rozměry jsou do 30 mm),
ale tolerance součtové kóty je ±0,3 mm!!!
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SOUSTAVY KÓT:
A. řetězcové kótování;

B. kótování od společné základny;

C. smíšené kótování;

D. souřadnicové kótování.

A) ŘETĚZCOVÉ KÓTOVÁNÍ:
1) Řetězce kót na sebe bezprostředně navazují.
2) Řetězcové kótování se používá tehdy, pokud součet
mezních úchylek jednotlivých rozměrů neovlivní funkci
výrobku.
3) Řetězec kót nesmí být uzavřený.
4) Větší počet stejných rozměrů lze okótovat součinem.
5) Pokud u přerušeného obrazu není zobrazen plný počet
prvků, je třeba okótovat první rozměr v řetězci.
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B) KÓTOVÁNÍ OD SPOLEČNÉ ZÁKLADNY:
1) Kótování od společné základny se používá pro kótování polohy prvků, které mají funkční nebo technologický vztah ke stejné-mu prvku (např. hrana tělesa).
2) U zjednodušeného kótování od společné základny se
kótuje od výchozího bodu označeného kroužkem
(průměr 3 mm).

C) SMÍŠENÉ KÓTOVÁNÍ:
Využívá výhod řetězcového kótování i kótování od
společné základny.

D) SOUŘADNICOVÉ KÓTOVÁNÍ:
Jeho použití je vhodné pro některé výrobní způsoby
(např. vrtání děr, CNC stroje).

KÓTOVÁNÍ PRVKŮ SOUČÁSTÍ:
1) Kótování úhlů:
- kótovací čára je oblouk;
- pomocné čáry jdou z vrcholu úhlu;
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2)
-

Kótování oblouků:
vždy musí být kótován poloměr;
může být kótován středový úhel;
může být kótována délka tětivy;
může být kótována délka oblouku;

3)
-

Kótování poloměrů:
kotuje se poloměr (například R 30);
určuje se poloha středu;
poloha středu se neurčuje, pokud je dána
jinými prvky;

Kótování průměrů:
před kótu se zapisuje značka „“;
kóta průměru může být v obraze;
kóta průměru může být vně obrazu;
při kótování malých průměrů může být
kóta umístěna na prodloužené kótovací
čáře;
- u malých průměrů je kóta umístěna na
odkazové čáře se šipkou;
4)
-

5) Kótování kulových ploch:
- při kótování kulových
ploch se před značku průměru „“ nebo poloměru
„R“ uvede písmeno „S“;

6) Kótování zkosených hran:
- zkosené hrany pod úhlem 45° se kótují součinem velikosti zkosení a úhlu 45° (například
2,5x45°);
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- zkosené hrany pod jiným úhlem než 45° se u rotačních součástí kótují délkou zkosení ve směru
osy a úhlem zkosení (například 3 mm a 30°);
- u plochých součástí se zkosení kótuje dvěma
délkovými rozměry (například 8 mm a 6 mm)
nebo rozměrem délkovým úhlovým;
- není-li zkosení na výkrese předepsáno, zkosí se
při výrobě hrana 0,4x45° nebo zaoblí s R 0,4.
- nebo se uvede OSTRÁ HRANA.

7)

Kótování děr:
- při kótování děr musí být určena poloha
osy díry (osou nebo kótou);
- vždy musí být zakótován průměr díry;
- u průchozích děr je její délka dána tloušťkou součásti;
- hloubka neprůchozí díry se kótuje bez kuželového ukončení od šroubového vrtáku
(kuželové ukončení díry od vrtáku má vrcholový úhel 120°);
- pokud hrozí při vrtání provrtání celé součásti, pak se kótuje hloubka včetně kuželového ukončení.
8) Kótování sklonu (úkosu):
- úkos
kótujeme
udáním délky L a
obou výšek h a H;
- úkos
kótujeme
udáním délky L,
úhlu sklonu a a
výšky h nebo H;
- úkos kótujeme udáním délky L, jednou z výšek h nebo H a sklonem S;
- velikost sklonu je dána poměrem 1:X, kde X=L:(H – h);
- značka sklonu:

9) Kótování kuželu:
- kužel kótujeme udáním délky L a
obou průměrů d a D;
- kužel kótujeme udáním délky L,
polovičního vrcholového úhlu  a
průměru d nebo D;
- kužel kótujeme udáním délky L,
jedním z průměrů d nebo D a kuželovitostí C;
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-

kuželovitost je dána poměrem 1:X, kde X=L:(D – d);
značka kuželovitosti:

10) Kótování jehlanu:
- jehlan kótujeme udáním délky L a obou stran
podstav t a T;
- jehlan kótujeme udáním délky L, vrcholového
úhlu b a strany t nebo T;
- jehlan kótujeme udáním délky L, jednou ze
stran podstavy t nebo T a jehlanovitostí CP;
- jehlanovitost je dána poměrem 1:X, kde hodnota X=L:(T – t);
- značka jehlanovitosti:

11) Kótování hranolů:
- pravidelné hranoly (čtyřboký, šestiboký a podobně) kótujeme značkou, rozměrem a délkou;
- v průčelné poloze se rozměr přímo kótuje;
- v
nárožní
poloze
se
rozměr uvádí
na odkazové
čáře.

12) Kótování pásů a desek:
- tloušťku plochých součástí uvádíme na
odkazové čáře za značkou „T“.
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CVIČENÍ:
Úkol číslo 1.
Dle pravidel technického kreslení zobrazte a okótujte danou součást.
Poznámky:
- nekótovaná sražení hran jsou 2x45°;
- šest otvorů hloubku o průměru 8 mm okótujte na roztečné kružnici o průměru 40 mm.

Úkol číslo 2.
Dle pravidel technického kreslení zobrazte a okótujte danou součást.
Poznámky:
- hloubku drážky na hřídeli pro pero volte 6 mm;
- u zápichů na hřídeli volte šířku 5 mm a hloubku 2,5 mm
- kuželový konec hřídele okótujte pomocí kuželovitosti.
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ŘEŠENÍ CVIČENÍ:
Úkol číslo 1.

Úkol číslo 2.
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