
U12134 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
 

 

 

Předmět: Technologie II    Téma cvičení: metrologie 
 

 

Cílem tohoto cvičení je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti metrologie, s nutností 

kontroly a jejího zařazení ve výrobním postupu. Jednoduché praktické měření si studenti vyzkouší na 

připravených úlohách, které jsou připravené tak, aby postihly základní měřicí postupy a měřidla. 

Nutnou součástí cvičení je naměřená a získaná data správně vyhodnotit. 

 

Požadovaný počet změřených úloh, způsob zpracování výsledků a termín odevzdání upřesní cvičící. 

 

Toto zadání je rovněž přístupné na stránkách ústavu http://u12134.fsid.cvut.cz nebo na webu 

systému elektronické podpory studia (SEPS) http://seps.fs.cvut.cz/ 

 

 

 

Seznam úloh: 

 1. Měření na profilprojektoru 

 2. Kontrola válečkového kalibru na mikrokátoru 

 3. Měření kužele na dílenském mikroskopu 

 4. Měření úhlů optickým úhloměrem 

 5. Měření čelního házení 

 6. Měření házení rotační součásti 

 7. Měření závitů třídrátkovou metodou 

 8. Měření na dílenském mikroskopu 

 9. Měření ozubení – určení rozměru přes zuby 

 10. Provozní nepřesnost stroje a ukazatel ekonomické nepřesnosti 

 11. Měření házení hřídele 

 12. Měření průměru válečků 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 1 

Měření na profilprojektoru 

 

Zadání: 

Určete rozteč R a průměry dvou otvorů dané součásti (D1 a D2). K měření použijte 

profilprojektor. 

 

Pokyny pro měření:  

Zkontrolujte, že součást je umístěna na sklo profilprojektoru v takové poloze, aby při možném posuvu 

stolku v osách X a Y (25 mm) osový kříž na matnici projektoru obsáhl všechny měřené otvory. 

Změřte polohu tečen k proměřovaným otvorům v ose X a v ose Y. Z naměřených hodnot vypočítejte 

průměr a polohu středu otvorů a jejich rozteč. 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 2 

Kontrola válečkového kalibru na mikrokátoru 

 

Zadání: 

Ověřte použitelnost dobré a zmetkové strany dílenského válečkového kalibru pro 

kontrolu díry měřením na mikrokátoru. 

Pokyny pro měření:  

Kalibr je určen pro kontrolu díry o daném průměru a toleranci. 

 

Dmin nejmenší mezní rozměr díry 

Dmax největší mezní rozměr díry 

T velikost tolerančního pole díry 

ZS jmenovitý rozměr zmetkové strany kalibru 

DS jmenovitý rozměr dobré strany kalibru 

MO mez opotřebení kalibru 

z úchylka středu tolerančního pole pro zhotovení dobré strany kalibru 

y dovolená mez opotřebení dobré strany kalibru 

H tolerance pro výrobu kalibru 

Mikrokátor zkalibrujte pomocí koncové měrky jmenovitého rozměru. Pak pod dotyk mikrokátoru 

umístěte měřený kalibr a jeho posouváním zjistěte největší rozměr – průměr válce. Každé měření 

opakujte nejméně třikrát. 

 

Dobrá strana       Zmetková strana 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 3 

Měření kužele na dílenském mikroskopu 

 

Zadání: 

Na dané součásti proměřte daný kužel. Měřením dvou průměrů určete vrcholový úhel 

α a kuželovitost 1 : k. 

 

Určete, zda se jedná o některý z normalizovaných upínacích kuželů. 

 

Pokyny pro měření:  

V okuláru mikroskopu nastavte průsečík nitkového kříže na hranu kužele. Zapište velikost příčné 

souřadnice. Přejeďte příčným pohybem na druhou hranu kužele a opět odečtěte souřadnici. Rozdíl 

souřadnic je pak průměr v měřeném místě. Měření průměru zopakujte na dalším místě ve známé 

vzdálenosti. Z naměřených hodnot vypočtěte požadovaný úhel a kuželovitost. Kuželovitost je dána 

vztahem 1: 𝑘 =
𝐷−𝑑

𝐿
. 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 4 

Měření úhlů optickým úhloměrem 

 

Zadání: 

U předložené součásti proměřte všechny vrcholové úhly pomocí optického úhloměru. 

 

Pokyny pro měření:  

Mezi pravítka optického úhloměru sevřete dvě hrany součásti, zajistěte pohyb pravítek a odečtěte 

velikost úhlu. Zvažte, měříte-li skutečný nebo doplňkový úhel. Změřené úhly sečtěte a porovnejte 

s teoretickým výsledkem. Z odchylky usuďte na přesnost jednotlivých měření. 

Pozor: Pečlivě si prohlédněte způsob dělení stupňů na stupnici. 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 5 

Měření čelního házení 

 

Zadání: 

Změřte čelní házení univerzálního sklíčidla na určeném místě pro dvě různé upnuté 

součásti. 

Výsledky měření graficky znázorněte pomocí sloupcového grafu (svisle odchylky, 

sloupce pro jednotlivé čelisti). 

 

Pokyny pro měření:  

Měření proveďte pomocí setinového číselníkového úchylkoměru upnutého ve stojánku. Úchylkoměr 

výškově seřiďte tak aby byl mírně v dotyku s měřenou plochou. Postupně zjistěte výchylku na všech 

čelistech. Pro kontrolu znovu vždy změřte ještě první čelist. Hodnota musí být stejná jako na počátku 

série měření. Hodnoty odchylek zapisujte do připravené tabulky. 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 6 

Měření házení rotační součásti 
 

 

Zadání: 

 

Změřte radiální a axiální házení předložené rotační součásti a výsledky porovnejte 

s výkresem. 

 

Pokyny pro měření:  

Měření proveďte pro součást upnutou v trnu hrotového přístroje pomocí číselníkového úchylkoměru 

ve stojánku. Úchylkoměr seřiďte tak aby byl v dotyku s měřenou plochou. Doporučujeme na součásti 

označit počátek měření. Naměřené hodnoty zapisujte do připravené tabulky a určete hodnotu házení. 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 7 

Měření závitů třídrátkovou metodou 
 

Zadání: 

 

Změřte střední průměr a stanovte vůli závitu.  
 

Pokyny pro měření:  

 

Podle stoupání závitu Ph vyberte odpovídající měřící drátky a pomocí mikrometru změřte průměr 

závitu přes drátky M. Matematickým výpočtem pak stanovte střední průměr závitu d2. Vůle závitu je 

dána rozdílem jmenovitého a naměřeného středního průměru. 

 

 
 

Platí tyto vztahy: 

 

M  = 2  X  + d2 

2  X = 3  dD – 0,866  Ph 

 

Ph – stoupání závitu     dD – průměr drátku     M – rozměr přes drátky 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 8 

Měření na dílenském mikroskopu 
 

Zadání: 

 

Změřte poloměry špiček na výměnných břitových destičkách. 
 

Pokyny pro měření:  

 

Umístěte destičku na sklo mikroskopu tak, abyste měřicí nitkový profil mohli ztotožnit s profilem 

destičky. Ke ztotožnění nitkového profilu použijte mikrometrický stůl. Po ztotožnění odečtěte 

hodnotu poloměru zaoblení špičky. 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 9 

Měření ozubení – určení rozměru přes zuby 
 

Zadání: 

 

U předloženého ozubeného kola stanovte úchylku rozměru přes zuby (vůli v ozubení) 

EM a kinetickou přesnost (kolísání rozměru přes zuby)VM. 

 

Pokyny pro měření:  

 

Pomocí talířového mikrometru odměřte rozměr přes zuby M a to přes předepsaný počet zubů (dle 

tabulky). Měření proveďte alespoň pětkrát po obvodu kola. Z naměřených údajů vypočtěte 

průměrnou hodnotu Mprum. 

Pak stanovte vůli v ozubení EM jako rozdíl naměřené průměrné hodnoty míry přes zuby a jmenovité 

hodnoty z přiložené tabulky. Rovněž stanovte kinetickou přesnost ozubení VM jako rozdíl mezi 

největší a nejmenší naměřenou hodnotou míry přes zuby. 

 
Pokyny pro vyhodnocení: 

 

Úchylka rozměru přes zuby (vůle v ozubení): 

 

EM = Mj - Mprum 
 

Kinetické přesnost (kolísání rozměru přes zuby) 

 

VM = Mmax - Mmin 
 

Obrázek a tabulka pro jmenovité rozměry míry přes zuby pro jednotkový modul ozubeného kola jsou 

k dispozici na cvičení. 

 

Pozor: Obrázek měření je pouze ilustrativní. Počet zubů, přes které se měří, záleží na počtu zubů kola 

z a je uveden v tabulce jako hodnota z, . 

 

Měřené kolo nemá modul 1, tedy jmenovité hodnoty Mj uvedené v tabulce je nutno násobit hodnotou 

modulu. Kolo má úhel záběru 20°. 

 

Počet zubů spočtěte, modul vypočtěte z průměru hlavové kružnice (ozubené kolo není korigované). 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 10 

Provozní nepřesnost stroje a ukazatel ekonomické nepřesnosti 

 

Zadání: 

 

Měřením průměrů upínací části složeného nástroje a porovnáním se jmenovitou 

hodnotou stanovte odchylky rozměrů. Vypočtěte pomocí výpočetní techniky výběrový 

průměr X , výběrový rozptyl s2, výběrovou směrodatnou odchylku s, provozní 

nepřesnost stroje L a ukazatel ekonomické přesnosti V. 

 

Pokyny pro měření:  

Výběrová směrodatná odchylka charakterizuje provozní nepřesnost stroje a ve vztahu k předepsané 

velikosti tolerančního pole T rozměru na obráběném dílci je definován ukazatel ekonomické přesnosti 

výrobního zařízení: 

T

L
V 

 

L = 4·s pro normální rozdělení. 

 

Je-li provozní nepřesnost obráběcího stroje menší než předepsaná tolerance obráběného rozměru, pak 

V<1 a obráběcí stroj za předpokladu správného seřízení střední hodnoty na střed tolerančního pole 

bude obrábět dílce v užší toleranci, než je požadováno a přesnost obráběcího stroje nebude využita. 

 

Je-li provozní nepřesnost obráběcího stroje stejně velká jako předepsaná tolerance L=T, pak V=1 a 

při správném seřízení obráběcího stroje zaručí obrobení daného rozměru v požadované toleranci. 

 

V případě, že nepřesnost obráběcího stroje je větší než předepsaná tolerance L>T, pak V>1 a 

obrábění probíhá s menší přesností, než je požadováno a obráběcí stroj nezaručí výrobu daného 

rozměru s požadovanou tolerancí. 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 11 

Měření házení hřídele. 
 

Zadání: 

 

Změřte radiální házení na třech průměrech hřídele a výsledky porovnejte s povolenými 

hodnotami uvedenými na výkresu. 

 

Uveďte výsledky měření házení a to vždy pro dvě místa měřených průměrů. 

 

Pokyny pro měření:  

Měření proveďte pro hřídel upnutý v hrotovém přístroji pomocí číselníkového úchylkoměru ve 

stojánku. Úchylkoměr seřiďte tak, aby byl v mírném dotyku s měřenou plochou. Maximální a 

minimální výchylku úchylkoměru vyhodnoťte při několikanásobném otočení hřídelí. Z odečtených 

hodnot určete velikost házení. 

 

 

 

 

 

 

Místa pro měření házení 
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Předmět: Technologie II Téma cvičení: metrologie 

Úloha č. 12 

Měření průměru válečků. 

 

Zadání: 

 

Pomocí předložených měřidel ověřte, zda předložené válečky byly vyrobeny 

v předepsané velikosti tolerančního pole. 

Z předložených měřidel vyberte nejvhodnější měřidlo splňující požadavky zadání. 

 

Pokyny pro měření:  

Proměřte všechny předložené válečky měřicím přístrojem opakovaně tak, aby byla naměřená hodnota 

věrohodná. 

Doporučení – měřený váleček je při měření vhodné pootočit tak, aby se eliminoval případný 

nedokonalý způsob dosednutí měřících čelistí a měřená hodnota byla stabilní. 

Rozměry jednotlivých válečků zapište a případně označte hodnoty mimo povolenou výrobní 

toleranci. 

 


