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1 ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE 

Metrologie v obecném významu je vědní a technická disciplína, která se zabývá 
všemi poznatky a činnostmi týkajícími se měření. Cílem metrologie je zabezpečení 
jednotnosti a správnosti měření v celosvětovém měřítku. Metrologie zahrnuje veškeré 
aspekty jak teoretické, tak i praktické ve vztahu k měřením; bez ohledu na to, jaká je 
nejistota těchto měření a v jaké oblasti vědy nebo techniky se tato měření vyskytují. 

Význam metrologie roste v souladu se zvyšujícími se poţadavky na kvalitu, rozvoj 
vědy a techniky, zavádění nových technologií výroby, které vyţadují větší přesnost měření 
ve všech oblastech metrologie. 

Strojírenská metrologie se zabývá stanovováním hodnot veličin důleţitých pro 
sledování a zajištění kontroly kvality výrobků ve všech fázích výrobního procesu. Vzhledem 
k charakteru strojírenské výroby zde výrazně převaţuje měření délek a rovinných úhlů. 

1.1 Základní pojmy 

V této části se zaměříme na některé vybrané termíny a jejich definice ve znění 
terminologické normy, která odpovídá mezinárodnímu metrologickému slovníku. 

Metrologie je věda zabývající se měřením. 

Měření je soubor činností, jejichţ cílem je stanovit hodnotu veličiny. 

Měřicí přístroj, měřidlo – zařízení určené k měření; samotné nebo ve spojení 
s přídavným zařízením. Pozn.: Podle české verze jsou termíny "měřicí přístroj" a "měřidlo" 
povaţovány za synonyma. 

Metoda měření je logický sled po sobě následujících genericky posloupně 
popsaných činností, které jsou pouţívány při měřeních. Metody měření lze blíţe určit 
různými způsoby, např. substituční metoda, diferenciální metoda, nulová metoda. 

Postup měření je soubor specificky popsaných činností, které jsou pouţívány při 
blíţe určených měřeních podle dané metody měření. 

Měřená veličina je blíţe určená veličina, která je předmětem měření, např. tlak páry 
daného vzorku vody při 20 °C. Specifikování měřené veličiny můţe vyţadovat údaje 
o dalších veličinách jako je čas, teplota a tlak. 

Hodnota je velikost blíţe určené veličiny obecně vyjádřená jako (měřicí) jednotka 
násobená číselnou hodnotou, např. délka tyče je 5,34 m; hmotnost tělesa je 0,152 kg. Pozn.: 
Hodnota veličiny můţe být kladná, záporná nebo nulová. 

Pravá hodnota je hodnota, která je ve shodě s definicí dané blíţe určené veličiny. 
Pozn.: Jedná se o hodnotu, která by byla získána naprosto přesným (perfektním) měřením. 
V podstatě nelze pravé hodnoty určit. 

Konvenčně pravá hodnota je hodnota, která je přisuzována blíţe určené veličině 
a přijatá, jako hodnota jejíţ nejistota je vyhovující pro daný účel. 

Přesnost měření je těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou 
měřené veličiny. 

Přesnost měřicího přístroje je schopnost měřicího přístroje poskytovat výstupní 
signály blízké pravé hodnotě. Pozn.:Termín "přesnost" je kvalitativní pojem. 

Nejistota měření je parametr přidruţený k výsledku měření, který charakterizuje 
rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině. Pozn.: Tímto 
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parametrem můţe být např. směrodatná odchylka (nebo její daný násobek) nebo polovina 
šířky intervalu, jehoţ konfidenční úroveň je stanovena. 

Chyba (měření) je výsledek měření mínus pravá hodnota měřené veličiny. Pozn.: 
Protoţe pravou hodnotu nelze určit, v praxi se pouţívá konvenčně pravá hodnota. 

Výsledek měření je hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině.  Pozn. 
Pokud se jedná o výsledek, mělo by být zřejmé, zda se jedná o: indikaci; nekorigovaný 
výsledek; korigovaný výsledek, a zda se jedná o průměr získaný z několika hodnot. Úplný 
údaj výsledku měření obsahuje informaci o nejistotě měření. 

1.2 Základní měřicí jednotky 

Tab. 1.1 Základní jednotky a jejich definice 

jednotka veličina značka definice 

metr délka m 
Metr je délka dráhy proběhnuté světlem ve vakuu za 1/299 792 

458 sekundy. 

kilogram hmotnost kg 
Kilogram je hmotnost prototypu tzv. mezinárodního kilogramu 
uloţeného v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry v Sevres u 

Paříţe. 

sekunda čas s 
Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které 

přísluší přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami 
základního stavu atomu césia (133Cs). 

ampér 
elektrický 

proud 
A 

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma 
rovnoběţnými, přímými a nekonečně dlouhými vodiči 

zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve 
vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi těmito vodiči sílu 

2.10-7 N na jeden metr délky. 

kelvin teplota K 
Kelvin je  1/273,16 termodynamické  teploty trojného bodu 

vody. 

mol 
látkové 

mnoţství 
mol 

Mol je   mnoţství látky,   která   obsahuje  právě   tolik mnoţství 
elementárních jedinců (molekul, atomů atd.), kolik je atomů v 

0,012 kg izotopu uhlíku C12. 

kandela svítivost cd 
Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá 

monochromatické záření s kmitočtem 540 x 1012 hertzů a má 
v tomto směru zářivost 1/683 wattu na steradián. 

 

Měření hodnoty fyzikální veličiny je číselné stanovení její velikosti ve zvolených 
jednotkách. V roce 1960 byla přijata XI. generální konferencí pro míry a váhy dosud platná 
Mezinárodní soustava jednotek, známá pod zkratkou SI. Povinné pouţívání jednotek  SI bylo 
na našem území zavedeno od 1. ledna 1980. 

V rámci platných norem jsou pro jednotlivé fyzikální veličiny definovány základní 
jednotky metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. Přehled základních jednotek 
včetně jejich definic jsou uvedeny v tab. 1.1. 
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Vedle jiţ uvedených základních jednotek se v praxi pouţívají také jednotky: 

 doplňkové – pro rovinný úhel radián a prostorový úhel steradián (viz tab. 1.2), 

 odvozené –  jsou odvozeny od jednotek základních (viz tab. 1.3), 

 vedlejší – jejichţ pouţití si vynutila praxe (viz tab. 1.4). 

Doplňkové jednotky byly Generální konferencí pro míry a váhy schváleny pro 
interpretaci jako bezrozměrné odvozené jednotky. 

Tab. 1.2 Doplňkové jednotky a jejich definice 

jednotka veličina značka definice 

radián rovinný úhel rad 

Radián je rovinný úhel sevřený dvěma polopřímkami, které 
na kruţnici opsané z jejich společného počátečního bodu 
vytínají oblouk o délce rovné jejímu poloměru. Rozměr je 

1 m/m = 1. 

steradián   prostorový úhel    sr 

Steradián je prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové 
plochy, který na této ploše vytíná část s obsahem rovným 
druhé mocnině poloměru této kulové plochy. Rozměr je 

1 m2/m2 = 1. 

Odvozené jednotky jsou koherentní vzhledem k jednotkám základním případně 
doplňkovým. Jsou definovány v technických normách pro jednotlivé obory, které dále 
upravují i pravidla pro jejich pouţívání tak, aby byla v souladu s praxí v jiných zemích. Výběr 
nejpouţívanějších odvozených jednotek je uveden v tab. 1.3.  

Tab. 1.3 Nejpoužívanější odvozené jednotky 

veličina jednotka značka fyzikální rozměr 

plošný obsah m2 - m2 

objem m3 - m3 

rychlost m/s - m.s-1 

úhlová rychlost rad/s - rad.s-1 

kmitočet hertz Hz s-1 

síla newton N m.kg.s-2 

tlak, napětí pascal Pa m-1.kg.s-2 

energie, práce, 
teplo 

joule J m2.kg.s-2 

Celsiova teplota Celsiův stupeň °C K 

magnetická indukce tesla T kg.s-2.A-1 

elektrické napětí volt V m2.kg.s-3.A-1 

výkon watt W m2.kg.s-3 
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Vedlejší jednotky nepatří do soustavy SI a nejsou koherentní ani vůči základním, ani 
doplňkovým veličinám. Přesto jejich pouţívání technická norma připouští, protoţe jsou 
jednak v praxi vţité a jednak pro vyjádření konkrétního fyzikálního jevu vhodnější neţ 
jednotky soustavy SI. V tabulce č. 1.4 jsou uvedeny vybrané vedlejší jednotky. 

Tab. 1.4 Nejpoužívanější vedlejší jednotky 

jednotka veličina 
značk

a 
velikost v SI 

astronomická jednotka (střední 
vzdálenost Země od Slunce) 

délka UA 1 UA = 1,495 9787.1011 m 

světelný rok (vzdálenost, 
kterou světlo urazí za 1 rok) 

délka ly 1 ly = 9,460 73.1015 m 

grad (gon) rovinný úhel g (gon) 1 g = (π/200)rad 

litr objem l 1 l = 10-3 m3 

bar tlak b 1 b = 105 Pa 

dioptrie 
optická 

mohutnost 
D, Dp 1 Dp = 1 m-1 

voltampér 
zdánlivý 
výkon 

VA S = UI 

Pro praxi má velký význam znalost pouţívaných předpon násobků a dílů jednotek 
přehledně sestavených v tab. 1.5. Násobky a díly se tvoří ze základních, odvozených 
a doplňkových jednotek  násobením, příp. dělením mocninou deseti. 

Tab. 1.5 Předpony násobků a dílů jednotek 

Předpona 
Znamená 
násobek 

Předpona 
Znamená 
násobek 

Název Značka Název Značka 

yotta Y 1024 deci d 10-1 

zetta Z 1021 centi c 10-2 

exa E 1018 mili m 10-3 

peta P 1015 mikro µ 10-6 

tera T 1012 nano n 10-9 

giga G 109 piko p 10-12 

mega M 106 femto f 10-15 

kilo k 103 atto a 10-18 

hekto h 102 zepto z 10-21 

deka da 101 yokto y 10-24 
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Předpony, seřazené po jednom či dvou dekadických řádech deseti se pouţívají jen 
výjimečně a tam, kde bylo jejich pouţívání před zavedením soustavy SI obvyklé (např. 
centimetr…). U jednotky můţe být pouţita jen jedna předpona, tedy správně 1000 
hektopascalů, nikoliv kilohektopascal. 

1.3 Chyby měření, jejich příčiny a členění 

Kaţdé měření je zatíţeno chybou. I v případě, ţe opakujeme měření za stejných 
podmínek zjistíme, ţe výsledky měření se od sebe více či méně liší. Nejrůznější negativní 
vlivy, které se v reálném měřicím procesu vyskytují, se projeví odchylkou mezi naměřenou a 
skutečnou hodnotou měřené veličiny. Cílem měření je určit skutečné hodnoty, coţ je moţné 
jen určením chyby měření. 

Chyby se vyjadřují v absolutních nebo relativních hodnotách. Chyba měření 
(absolutní) Δ(x) je rozdíl mezi naměřenou hodnotou a pravou (konvenčně pravou) 
hodnotou, udává se v jednotkách měřené veličiny: 

( ) m sx x x  , kde       

xm je naměřená hodnota a xs je skutečná hodnota. 

 

Podělíme-li absolutní chybu skutečnou hodnotou, dostaneme poměrné vyjádření 
chyby, tj. chybu relativní δ(x): 

( )
( ) m s

s s

x xx
x

x x
        

případně 

( ) .m s

s

x x
x 100

x
[%]      

 

Hlavní příčiny vzniku chyb při měření 

Celý proces měření se setkává s celou řadou nedokonalostí a problémů, které se 
zákonitě musí odrazit také ve výsledcích měření a chybách. Podle hlavních příčin vzniku je 
můţeme rozdělit do následujících skupin: 

 chyby měřicího systému, přístroje, měřidla – chyby  plynoucí z nedokonalosti 
a nespolehlivosti pouţitých měřicích přístrojů, které mohou vzniknout jiţ během 
výroby, montáţe a popř. i jejich opotřebením. Svou roli zde sehrává i změna 
charakteristik a parametrů přístroje v čase (stárnutí). Hodnoty některých chyb 
udává výrobce formou korekčních křivek, ostatní chyby udává jako maximální 
dovolenou chybu přístroje (se znaménkem ±), 

 chyby instalace – vznikají z nedostatku zapojení, uloţení a nastavení měřidel, ze 
vzájemného ovlivňování měřidel zapojených paralelně nebo sériově, chyby 
plynoucí z ovlivnění hodnot měřené veličiny měřidlem apod., 

 chyby měřicí metody – jsou chyby plynoucí z nedokonalosti pouţitých měřicích 
metod, z pouţití přibliţných hodnot fyzikálních konstant a nepřesně odpovídajících 
závislostí, 

 chyby pozorování – jsou chyby způsobené nedokonalostí smyslů pozorovatele 
nebo jeho nesoustředěním, a také závisí na vlastnostech osoby pozorovatele. 
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Mezi tyto ovlivňující faktory řadíme např. zručnost, zkušenosti a kvalifikaci 
pozorovatele, psychický stav, chybu paralaxy, omezenou rozlišovací schopnost 
apod., 

 chyby vlivu prostředí – chyby, které vnáší do měření nedokonalost a nestálost 
parametrů prostředí, jejich kolísání a negativní vliv na jednotlivé součásti měření, 
např. chyba teplotní, 

 chyby vyhodnocení – jsou chyby vznikající zpracováním naměřených hodnot 
(pouţití přibliţných vztahů, zaokrouhlováním, nedostatečným vyčíslením konstant, 
chyby interpolace, extrapolace, linearizace apod.). 

 

Členění chyb: 

podle časové závislosti: 

 statické,  

 dynamické. 

podle moţnosti vyloučení: 

 odstranitelné,  

 neodstranitelné. 

podle způsobu výskytu: 

 hrubé,  

 systematické,  

 náhodné. 

1.3.1 Chyby hrubé 

Hrubé chyby jsou zapříčiněny například nesprávným provedením měření, chybným 
odečtením hodnot, způsobem zpracování, vadou přístroje, nesprávnou manipulací 
s měřidlem apod. Výsledek měření zatíţen hrubou chybou je nepouţitelný. Měření zatíţené 
hrubou chybou znehodnotí celý experiment, a proto naměřené hodnoty výrazně odlišné od 
ostatních měření, coţ bývá velmi často projevem tohoto druhu chyb, se vyloučí z dalšího 
zpracování dat. 

Vyloučení podezřelých hodnot chybou je moţno uskutečnit za předpokladu 
normálního rozdělení hustoty pravděpodobnosti měření. Při neznámé směrodatné odchylce 
střední hodnoty je postup při testování odlehlé hodnoty následující: 

ze souboru naměřených hodnot x1< x2< … < xn se vypočte střední hodnota x   

1

n

i

i

x x
1

n
        

a výběrová směrodatná odchylka ( )s x  

2

1

( )

( )

n

i

i

x x

s x
n 1

       

pro posouzení odlehlosti podezřelých hodnot souboru (x2, xn) se vypočtou 
normované hodnoty H2 a Hn: 
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2
2

( )

x x
H

s x
        

popřípadě 

( )

n
n

x x
H

s x
        

z tabulek se určí mezní hodnota H pro předem stanovenou pravděpodobnost 
p a počet měření v souboru n (viz tab. 1. 6). 

 Tab.1.6 – Mezní hodnoty H pro pravděpodobnost p = 95% 

 

za předpokladu, ţe H2<H a Hn>H, pak hodnota x2 není zatíţená hrubou chybou 
a ponechá se v souboru měření, ale hodnota xn je ovlivněna hrubou chybou a ze souboru 
naměřených hodnot veličiny se vyloučí. 

Omezit riziko jejich výskytu lze důsledným dodrţováním příslušných měřicích 
postupů, podmínek měření a pozorností obsluhy. 

1.3.2 Chyby systematické 

Chyby systematické jsou chyby, jejichţ hodnota se při stejných podmínkách 
měření nemění, je konstantní co do velikosti a znaménka, nebo která se při změně podmínek 
měření mění podle určité (známé) závislosti a svým způsobem „systematicky“ ovlivňují 
výsledek měření. Vznikají tedy z příčin, které působí soustavně a jednoznačně. Všechny 
systematické chyby a jejich příčiny podobně jako pravá hodnota nemohou být zcela známy. 

 

Podle rozpoznatelnosti dělíme systematické chyby na: 

 zjistitelné (mají konkrétní znaménko a hodnotu, lze je pouţít ke korekci naměřené 
hodnoty), 

 neznámé (nemají konkrétní znaménko, nedají se pouţít pro korekci, povaţují se 
za chyby nahodilé). 

 podle příčin vzniku rozdělujeme systematické chyby na: 

 chyby měřidla (vznikají při výrobě, činnosti a pouţívání měřidla), 

 chyby měřicí metody (nesprávná volba metody, vliv přítlačné síly apod.), 

 chyby osobní (neopatrnost, nevědomost, nepozornost aj.), 

 chyby způsobené vlivem prostředí (vlhkost, prašnost, teplota, osvětlení apod.). 

Z hlediska uţivatele měřicí techniky jsou systematické chyby sympatické tím, ţe je 
lze z velké části určit a jejich vliv zmenšit vhodnou kompenzací, uplatněním příslušných 
korekcí, odstraněním příčin chyb nebo kombinací uvedených způsobů. Zjišťování 
a odstraňování systematických chyb bývá náročné a nákladné, a proto se uskutečňuje jen 
tam, kde je to nevyhnutelné. 

Rozsah výběru n 5 10 15 20 30 40 50 60 

Mezní hodnoty H 1,67 2,18 2,41 2,56 3,402 3,48 3,541 3,723 
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1.3.3 Chyby náhodné 

Chyby náhodné jsou způsobené příčinami náhodného charakteru, jsou těţko 
předvídatelné a nelze je vyloučit. Tyto chyby se vyskytují při kaţdém jednotlivém měření 
určité veličiny a ovlivňují kaţdou naměřenou hodnotu. Při opakování měření se mění jejich 
velikost i znaménko, jak odpovídá předpokládanému zákonu rozdělení pravděpodobnosti. 

Pro určení jejich velikosti se vychází z opakovaného měření s pouţitím statistických 
metod odpovídajících patřičnému pravděpodobnostnímu modelu, reprezentovanému 
zákonem rozdělení příslušné náhodné chyby. V praxi velmi často jde o Gaussovo (normální), 
které se pouţívá ve většině aplikací. Normální náhodná veličina nabývá hodnot v intervalu  
<-∞, +∞> s hustotou pravděpodobnosti výskytu: 

f e

2
i
2

(x - μ)

2σ
1

(x)
σ 2

,      

kde  xi  jsou dílčí naměřené hodnoty, 

µ  je střední hodnota, 

σ  je směrodatná odchylka,  

a distribuční funkcí F(x) definovanou podle vztahu: 

( )f x dx e dx

2
i
2

(x -μ)

2σ
1

F(x)
σ 2

    

Normální rozdělení má dva parametry, a to µ střední hodnotu a σ směrodatnou 
odchylku. V bodě µ nabývá funkce hustoty pravděpodobnosti f(x) maximum a je symetrická 
kolem přímky x = µ. Parametr σ vymezuje takovou vzdálenost do µ, ţe v těchto hodnotách 
se nacházejí inflexní body funkce f(x). Parametry Gaussova rozdělení jsou zakresleny na 
obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 Parametry Gaussova (normálního) rozdělení 

Intervaly vymezené délkou násobku parametru σ vymezují určité části hodnot 
náhodné veličiny: 

 interval <µ - ζ, µ + ζ> obsahuje 68,27% náhodné veličiny, 

 interval <µ - 2ζ, µ + 2ζ> obsahuje 95,45% náhodné veličiny, 

 interval <µ - 3ζ, µ + 3ζ> obsahuje 99,73% náhodné veličiny. 
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Při opakovaném měření nezávislé veličiny X za stejných podmínek dostáváme 
v důsledku náhodných chyb různé hodnoty x1, x2,...xi,...xn. Výsledek měření je reprezentován 
výběrovým průměrem x  získaným z naměřených hodnot viz vztah (1.4). 

Náhodnou chybu v klasické teorii chyb nejčastěji zastupuje směrodatná odchylka 
výběrového souboru s(x) podle vztahu (1.5), méně často směrodatná odchylka dílčích 

aritmetických průměrů ( )s x , kterou určíme podle vztahu: 

( )
( )

s x
s x

n
         

Obě směrodatné odchylky charakterizují, jak jsou výsledky měření (náhodné chyby) 
rozptýlené. Hodnota směrodatné odchylky (nebo její některý násobek, dvounásobek či 
trojnásobek) není však hodnota chyby, jak se často interpretuje. Směrodatná odchylka nebo 
její násobek vyjadřují jen hranici, kterou můţe náhodná chyba s určitou pravděpodobností 
překročit, nebo nepřekročit. 

Výsledná chyba měření je vyjadřována jako součet systematické e a náhodné sloţky 
ε, coţ lze zapsat jako 

x e         

a její maximální hodnotu je moţné odhadnout: 

( )smax x x 2s  ,     

kde systematická sloţka je e = ( x  − xs) a náhodná sloţka ε = s , popř. ε = 2s. 

Součinitel rozšíření směrodatné odchylky souvisí s pravděpodobností pokrytí 
intervalu a typem rozdělení, např. dvojka u Gaussova rozdělení přísluší často uţívané 95% 
pravděpodobnosti. 

1.4 Struktura povrchu 

Při pouţití jakékoliv technologické metody vzniká na povrchu technických ploch 
nerovnost, která má velký význam při funkci těchto ploch. Protoţe povrch představuje 
prostorový útvar problém posuzování nerovností se řeší redukcí do roviny řezu rovinou 
kolmou k povrchu. Tím se získá profil, který je základním zdrojem informací. 

Rozteč příslušných nerovností charakterizuje strukturu povrchu a dělí ji na sloţky. 
Sloţka s nejmenší roztečí tvoří drsnost povrchu, dále existuje sloţka nazvaná vlnitost 
povrchu a největší rozteč nerovností určuje základní profil. Geometrické parametry 
definované normou ISO 4287: 

 R – parametr vypočítaný z profilu drsnosti, 

 W – parametr vypočítaný z profilu vlnitosti, 

 P – parametr vypočítaný ze základního profilu. 

Základní délka lr – délka ve směru osy x pouţívaná pro rozpoznání nerovností 
charakterizující daný profil. 

Vyhodnocovaná délka ln – délka ve směru osy x na které se profil vyhodnocuje. 
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Existují 3 základní parametry, na jejichţ základě se hodnotí drsnost povrchu: 

 výškové parametry, 

 délkové parametry, 

 tvarové parametry. 

1.4.1 Výškové parametry 

 

Obr. 1.2 Parametry Rv, Rp, Rz 

Největší výška výstupku Rp – největší výška výstupku profilu Zp v rozsahu 
základní délky.  

Největší hloubka prohlubně profilu Rv – největší hloubka prohlubně profilu Zv 
v rozsahu základní délky. 

Největší výška profilu Rz – součet největší výšky profilu Zp a největší hloubky 
profilu Zv v rozsahu základní délky. 

 

Obr. 1.3 Parametr Ra 

Střední aritmetická úchylka profilu Ra – aritmetický průměr absolutních hodnot 
Z(x) v rozsahu základní délky. Tato hodnota nevypovídá zcela přesně o dané drsnosti, 
protoţe Ra nereaguje citlivě na extrémní výšky a hloubky měřeného profilu. 

lr

0

dx)x(Z
lr

1
Ra        

Průměrná kvadratická úchylka profilu Rq – průměrná kvadratická hodnota 
odchylek Z(x) profilu v rozsahu základní délky. Parametr Rq má význam při statistickém 
pozorování profilu povrchu, neboť zároveň odpovídá standardní odchylce z profilových 
souřadnic. 
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lr

0

2 dx)x(Z
lr

1
Rq        

1.4.2 Délkové (šířkové) parametry 

 

Obr. 1.4 Parametr RSm 

Průměrná vzdálenost prvků profilu RSm – průměrná hodnota šířek Xs profilu 
v rozsahu základní délky. 

m

1i

iXs
m

1
RSm        

1.4.3 Tvarové parametry 

Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu RΔq – průměrná kvadratická 
hodnota sklonů dZ/dX v rozsahu základní délky. Tento parametr je důleţitý při hodnocení 
tribologických vlastností, odrazu světla nebo galvanickém pokovování.  

 

Obr. 1.5 Profil drsnosti soustruženého povrchu 

 

Obr. 1.6 Profil drsnosti broušeného povrchu 

1.4.4 Měření drsnosti povrchu 

Porovnáním s etalony drsnosti 

Při této metodě se porovnává povrch buď okem nebo mikroskopem. Tato metoda je 
jiţ svou podstatou nepřesná (porovnává a vyhodnocuje odlišné parametry) a hraje zde velmi 
důleţitou roli schopnost zkušenost metrologa. 
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Podmínky, které je důleţité dodrţovat při pouţití této metody: 

 stejný materiál etalonu a součásti (stejná by měla být alespoň barva), 

 tvar povrchu součásti a etalonu by měl být stejný (plochý, vypuklý,…), 

 musí být pouţita stejná trajektorie obrábění povrchu etalonu a součásti, 

 stejné podmínky pozorování (světlo). 

 

Pomocí dotykových profilometrů 

Při pouţití této metody se přímo odečítají číselné hodnoty jednotlivých parametrů 
drsnosti. Vyuţívá se pro nejmodernější statistické a spektrální hodnocení nerovnosti 
povrchu. 

Dotykový profilometr má 2 základní části: 

 mechanickou, 

 elektronickou. 

 

Obr. 1.7 Princip měření dotykovým profilometrem 

Metodou světelného řezu 

Pro určování drsnosti touto metodou se nejčastěji pouţívá dvojitý mikroskop 
Schmaltz. Velmi tenký paprsek dopadá na měřený povrch pod úhlem 45º. Odrazem od 
nerovnosti vzniká obraz profilu v poli mikroskopu. 

 

Obr. 1.8 Metoda světelného řezu – princi a obraz v okuláru 

 

¨ 
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S vyuţitím interference světla 

Paprsek prostupuje přes polopropustné zrcadlo a to jej rozdělí na 2 části. Část S1 
pokračuje dále na měřený povrch a zpátky do okuláru a druhá část S2 se odrazí od zrcadla 
přímo zpět do okuláru. Tam paprsky interferují (spojí se) a získáme obraz povrchu. 

 

Obr. 1. 9 Interferenční mikroskop (vlevo), obraz v okuláru přístroje (vpravo) 

1.5 Základní měřidla 

Měřidla slouţí k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými 
měřicími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na: 

 etalony – slouţí k realizaci a uchování jednotky určité veličiny nebo stupnice 
a přenosu na měřidla niţší přesnosti, 

 pracovní měřidla stanovená – měřidla, které Ministerstvo průmyslu  
a obchodu stanovuje vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich 
význam a pro ochranu zdraví, ţivotního prostředí, bezpečnost při práci atd., 

 pracovní měřidla stanovená – nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem, 

 certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály – materiály 
nebo látky přesně stanoveného sloţení nebo vlastností, pouţívané pro ověřování 
nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování 
vlastností materiálů. 

Podle způsobu měření se měřidla rozdělují na: 

 absolutní – při této metodě měření jsou zjišťovány celkové rozměry a měřená 
hodnota se odečítá přímo z měřidla, 

 komparační – při této metodě se určují úchylky od jmenovitého rozměru, 

 toleranční – tato metoda určuje skutečnost, zda je vyhověno předpisu přesnosti 
(nejsou-li překročeny hodnoty mezních rozměrů). 
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2 MĚŘIDLA POUŢÍVANÁ V PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE II 

2.1 Koncové měrky a kalibry 

 Koncové měrky jsou všeobecně uznávány jako základ délkového měření ve 
strojírenské výrobě. Mají tvar hranolu pravoúhlého průřezu a 2 rovinné, navzájem 
rovnoběţné plochy, které jsou vyrobeny s vysokou rozměrovou přesností, drsností 
povrchu, rovinností a rovnoběţností. Koncové měrky lze vzájemně spojovat 
nasouváním a vytvořit tak libovolný rozměr. Koncové měrky se vyuţívají ke 
kalibraci měr měřicích přístrojů a strojů. Materiál pro výrobu koncových měrek 
musí splňovat spoustu poţadavků: vysokou tvrdost, otěruvzdornost, 
korozivzdornost, rozměrovou stálost, dobrou nasávací schopnost, dobrou 
obrobitelnost (je to např. chromová ocel, ale také keramika na bází zirkonu). 

 

Obr. 2.1  Koncové měrky 

 Kalibry jsou zvláštní forma koncových měřidel. Měřením pomocí kalibrů nelze 
číselně zjistit rozměr ani úchylku tvaru, ale součástka se označí jako dobrá 
a špatná (opravitelná, neopravitelná). Nutná je pravidelná kalibrace. 
Nejpouţívanější jsou mezní kalibry, které omezují příslušnou velikost tolerance. 

 

Obr. 2.2 Kalibry 
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2.2 Komunální měřidla 

Komunální měřidla jsou jednoduchá a přenosná, určená k měření rozměrů. Patří 
sem: 

 posuvná měřidla – klasická s noniem, digitální, běţné čelisťové provedení, 
hloubkoměry, výškoměry. 

 

Obr. 2.3 Posuvné měřidlo na měření délek 

 mikrometrická měřidla – třmenové mikrometry, hloubkoměry, dutinoměry, různá 
provedení. 

 

Obr. 2.4 Třmenový mikrometr 

 číselníkové úchylkoměry – většinou s převodem ozubených kol, téţ v digitálním 
provedení. Můţe se pouţít pro diferenční a přímé měření při větším rozsahu. 

   

Obr. 2.5 Číselníkové úchylkoměry 
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2.3 Měření úhlů 

Úhly se ve strojírenství měří velmi často. Metoda měření úhlů je zaloţena na 
porovnání měřeného úhlu se známým úhlem. 

Metody měření úhlů: 

 Metody měření pevnými úhlovými mírami (např. úhelníky). 

Podstata této metody vychází z porovnání světelné štěrbiny mezi součástí 
a úhelníkem, které jsou poloţeny na příměrné desce. 

 

Obr. 2.6 Úhelník ocelový 

 

 Trigonometrické metody (nepřímé, např. sinusové pravítko). 

Podstata této metody spočívá v nastavení úhlu pomocí koncových měrek. Samotné 
sinusové pravítko není prostředkem pro měření úhlů.  

 

 

Obr. 2.7 Schéma měření pomocí sinusového pravítka 

 

 Goniometrické metody – porovnání s úhloměrnou stupnicí. 
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3 CO MÁ OBSAHOVAT PROTOKOL 

Odevzdaný protokol bude obsahovat tyto základní části: 

1. Úvodní stránka: 

 název řešené úlohy, 

 číslo úlohy, 

 jména řešitelů protokolu, 

 název univerzity, 

 název fakulty, 

 název katedry, 

 datum vypracování, 

 číslo studijní skupiny, 

 den v týdnu a hodina navštěvovaného cvičení. 

2. Zadání úlohy. 

3. Vypracování úlohy: 

 kontrola a seřízení měřidel, 

 popis pouţitých metod, 

 naměřené hodnoty jednotlivých metod, 

 výpočet chyby měření kaţdé pouţité metody. 

4. Schémata měření. 

5. Závěr včetně shrnutí a zhodnocení výsledků. 

6. Seznam pouţité literatury zapsaný dle ISO 690. 
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4 ÚLOHA Č. 1 – DVOUOBODOVÁ A TŘÍBODOVÁ METODA 

4.1 Zadání úlohy 

Stanovte jmenovitý průměr zadané součásti absolutním měřidlem a změřte odchylky 
od jmenovitého rozměru metodou dvoubodovou a tříbodovou. Dle průběhu odchylek určete 
průřez měřené součásti (oválný, kruhovitý, hranatý). Měření oběma metodami proveďte 10x, 
vypočtěte aritmetický průměr z naměřených hodnot a získané výsledky vyhodnoťte graficky. 
Zdůvodněte smysl kontroly oběma metodami z hlediska technologického. 

 

Postup práce : 

1. Kontrola a seřízení měřidel. 

2. Stanovení jmenovitého rozměru součásti pomocí absolutního měřidla. 

3. Nastavení porovnávacího měřidla (číselníkového úchylkoměru) na jmenovitý 
rozměr. 

4. Kaţdou metodou provést měření 10x v různých místech povrchu součásti. 

5. Tabulkové zpracování výsledků měření. 

6. Výpočet kruhovitosti a ovality součásti. 

7. Schéma měření a naměřených rozptylů. 

8. Zhodnocení výsledků měření 

 

Pomůcky a měřidla : 

 koncové měrky, válečkové kalibry, 

 mikrometr, posuvné měřítko, 

 měřicí stojánek s číselníkovým úchylkoměrem, 

 měřená součást. 

 

4.2 Vypracování úlohy 

 

1. Kontrola a seřízení měřidel 

 

Po obeznámení se s obsluhou a funkčností měřidel prověříme pomocí měrek jejich 
správné seřízení. Neumíme-li jejich neseřízení odstranit (korigovat) musíme dále počítat s 
touto systematickou chybou, kterou v kaţdém měření odečteme nebo opravíme aţ konečný 
aritmetický průměr. 
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2. Stanovení jmenovitého rozměru součásti pomocí absolutního měřidla 

 

Průměr vybrané součásti (broušený ocelový váleček) několikrát změříme posuvným 
měřítkem a určíme jeho jmenovitý rozměr. Př. kontrolovaná součást je válec průměru 
18 mm.  

 

3. Nastavení porovnávacího měřidla (číselníkového úchylkoměru) na jmenovitý 
rozměr 

 

Podle stanoveného jmenovitého rozměru měřené součásti vybereme vhodnou koncovou 
měrku pro dvoubodovou metodu a válečkový kalibr pro tříbodovou metodu Číselníkový 
úchylkoměr upevněný ve stojánku vynulujeme. U dvoubodé metody pouţijeme pro 
vynulování číselníkového úchylkoměru koncovou měrku, popřípadě sloţené koncové měrky 
odpovídající stanovenému jmenovitému rozměru součásti (viz obr. 4.1). Při měření součásti 
tříbodovou metodou provedeme vynulování číselníkového úchylkoměru za pomocí 
válečkového kalibru vloţeného do prizmatu (viz obr. 4.2). 

Dvoubodová metoda 

              

Obr. 4.1 Schéma měření dvoubodou metodou 

 

Tříbodová metoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.2 Schéma měření tříbodou metodou 

ds – průměr měřené součásti 

dn – průměr normálu 

ds = dn + ∆ 

 

Matematické vztahy: 

sin 2 2

2

1

sin2 2

2

2 2

2

1
1

sin

2

2

3

s n

s n

n

n
s

s n

d d

a

d d
a

ds
a

d
d

d d

 

platí pro =60°  
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4. Kaţdou metodou provést měření 10x v různých místech povrchu součásti 

 

Součást měříme oběma popsanými metodami.  Naměřené odchylky od jmenovitého 
rozměru součásti zaznamenáváme do přehledné tabulky, a to ∆2 metodou dvoubodovou 
a ∆3 metodou tříbodovou 10-krát, při čemţ postupujeme podle níţe uvedené poznámky.  

Pozn.: Odchylky od jmenovitého rozměru zvolené součásti můţeme měřit u obou 
metod buďto rovnoměrným pootáčením v jednotlivých rovinách (např. oba konce a střed) 
nebo nahodilým pootáčením v celé délce měřené součásti. Podle pouţité metody pak 
stanovíme kruhovitost měřené součásti nebo její případnou ovalitu. 

 

5. Tabulkové zpracování výsledků měření 

Tab. 4.1 Naměřené a vypočtené hodnoty (* označeny naměřené extrémy) 

Číslo měření 
n 

Naměřené odchylky od JR Ø18 mm [µm] 

∆2 dvoubodová metoda ∆3 tříbodová metoda 

1 -52 -48 

2 -54 -49 

3 -56 * -52 * 

4 -55 -49 

5 -54 -47 * 

6 -54 -52 

7 -50 -52 

8 -53 -48 

9 -46 * -48 

10 -52 -50 

ix
x

n  

-52,6 -49 

Rozptyl 10,0 µm 5,34 µm 
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6. Výpočet ovality a kruhovitosti součásti 

 

Výpočet ovality 

max mino= d - d     [mm], kde 

maxd  je největší naměřená odchylka od jmenovitého rozměru součásti [mm], 

mind  je nejmenší naměřená odchylka od jmenovitého rozměru součásti [mm], 

 

Výpočet kruhovitosti 

max mind - do
k = =

2 2
     [mm] 

 

7. Schéma naměřených rozptylů 

 

 

Obr. 4.3 Schéma naměřených rozptylů 

 

8. Zhodnocení výsledků měření 

 

Z průběhu naměřených odchylek vyplývá, ţe tvar zkoumané součásti není 
geometricky přesný, ale oválný, protoţe je rozptyl naměřených hodnot u dvoubodové metody 
vetší neţ u tříbodové. Z hlediska odchylek tvaru se jedná v tomto případě o ovalitu. 

Z měření obou metod vyplývá, ţe naměřené odchylky kontrolované součástky 
odpovídají tolerančnímu poli e8. Z naměřenými tvarovými odchylkami je proto nutno počítat 
při seřizování obráběcího stroje. 
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9. Ukázky měření 

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny konkrétní ukázky měření úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Měření dvoubodovou metodou - vlevo nastavení pomocí koncové měrky, vpravo 
odečítání odchylky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Obr. 4.5 Měření tříbodovou metodou - vlevo nastavení pomocí kalibru, vpravo odečítání 
odchylky 
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5 ÚLOHA Č. 2 – KONTROLA MEZNÍHO KALIBRU 

5.1 Zadání úlohy 

Zkontrolujte dobrou a zmetkovou stranu plochého mezního kalibru pomocí optimetru. 
Pomocí tabulek určete hodnoty odchylek T, H, z, y. Do diagramu tolerančních polí zakreslete 
naměřené rozměry obou stran kalibru a rozhodněte, zda je moţno kalibr pouţít pro kontrolu 
předepsaného rozměru či nikoliv. 

 

Postup práce : 

1. Kontrola měřidel. 

2. Stanovení jmenovitého rozměru kalibru. 

3. Nastavení optimetru na jmenovitý rozměr pomocí koncových měrek. 

4. Měření odchylek dobré a zmetkové strany kalibru od nastaveného 
jmenovitého rozměru - 10x. 

5. Tabulkové zpracování naměřených hodnot, výpočet aritmetických průměrů. 

6. Určení hodnot z, y ,T, H  z přiloţených tabulek. 

7. Grafické vyhodnocení výsledků měření v měřítku. 

8. Schéma měření. 

9. Zhodnocení měření. 

 

Pomůcky a měřidla : 

 plochý kalibr, 

 koncové měrky, 

 optimetr, 

 tabulky – výběr tolerancí ISO. 

 

5.2 Vypracování úlohy 

 

1. Kontrola a seřízení měřidel 

  

Po obeznámení se s obsluhou a funkčností měřidel prověříme pomocí koncových 
měrek správné seřízení měřidel. Neumíme-li jejich neseřízení odstranit (korigovat) musíme 
dále počítat s touto systematickou chybou, kterou buď v kaţdém měření odečteme nebo 
opravíme výsledek měření. 
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2. Stanovení jmenovitého rozměru kalibru 

 

Z předloţených kalibrů, které uţ byly pouţívány ve výrobě, vybereme ke kontrole 
plochý jednostranný kalibr. Měření provedeme na plochých jednostranných kalibrech pro 
kontrolu otvorů Ø 70 H7. 

 

3. Nastavení optimetru na jmenovitý rozměr pomocí koncových měrek 

  

Podle jmenovitého rozměru vybraného kalibru vynulujeme optimetr pouţitím 
koncových měrek, a to zvlášť pro dobrou a pro zmetkovou stranu zvoleného kalibru. 

 

4. Měření odchylek dobré a zmetkové strany kalibru od nastaveného 
jmenovitého rozměru - 10x 

 

Při měření dbáme na správnou polohu kalibru (funkční plocha kalibru leţí zcela na 
měřicí základně optimetru) a zaznamenáváme pouze kulminující hodnoty z celé funkční 
plochy kontrolovaného kalibru. 

 

5. Tabulkové zpracování naměřených hodnot, výpočet aritmetických průměrů 

Tab. 5.1 Naměřené a vypočtené hodnoty 

Číslo 
měření 

n 

odchylky od JR [µm] 

dobrá strana zmetková strana 

1 - 6 29 

2 - 5 27 

3 - 5 28 

4 - 6 28 

5 - 7 28 

6 - 8 29 

7 - 7 29 

8 - 3 29 

9 - 4 28 

10 - 4 29 

ix
x

n
 -5,5 28,4 

 

Naměřený rozměr zmetkové strany kalibru je 70,0284 mm. 

Naměřený rozměr dobré strany kalibru je 69,9945 mm. 
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6. Určení hodnot z, y ,T a H z přiloţených tabulek 

 

Podle druhu vybraného kalibru a stupně přesnosti součásti, kterou má kalibr 
kontrolovat, zjistíme z tabulky 5.3 stupeň přesnosti našeho kalibru. Jelikoţ jde o plochý kalibr 
Ø 70 H7 bude vyroben v IT3. Z tabulky 5.2 pak snadno zjistíme základní výrobní toleranci 
kalibru H (IT3 odpovídá H = 5 µm) a základní toleranci součástky T (IT7 odpovídá T = 30 
µm). Konečně z tabulky 5.4 pro daný průměr a stupeň přesnosti součásti zjistíme y a z. 

 

Z tabulek pak určíme hodnoty : 

mez posunutí           z = 4 µm 

tolerance kalibru      H = 5 µm 

mez opotřebení       y = 3 µm 

tolerance součásti    T =  30 µm´ 

 

Tab. 5.2 Výpis z tabulky základních tolerancí podle ISO 

Stupeň 
přesnosti 

IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 

Počet tol. 
jednotek 

nestanoven 7i 10 i 16 i 23 i 40 i 

Rozsah JR 
[mm] 

Základní tolerance v µm 
T- součástka 

H - kalibry 

10 - 18 2 3 5 8 11 18 27 43 

18 - 30 2,5 (2) 4 6 9 13 21 33 52 

30 - 50 2,5 (3) 4 7 11 16 25 39 62 

50 - 80 3 5 8 13 19 30 46 74 

80 - 120 4 6 10 15 22 35 54 87 

120 - 180 5 8 12 18 25 40 63 100 
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Tab. 5.3 Stanovené stupně přesnosti kalibrů podle stupně přesnosti součástky 

Druh kalibru 

Označení 
výrobní 

tolerance 
kalibru 

 

Stupeň přesnosti výrobku IT 

5 6 7 8 9 

Stupeň přesnosti kalibru 

Válečkový 
a plochý 

H - IT2 IT 3 IT3 IT3 

Odpich s kul. 
ploch. 

HS - IT2 IT2 IT2 IT2 

Třmenový H1 IT2 IT3 IT3 IT4 IT4 

 

Tab. 5.4 Tabulka č. 3 Hodnoty z, y, z1, y1 

Rozsah 
průměrů [mm] 

 

Stupeň přesnosti IT 

5 6 7 8 9 

z y z1 y1 z y z1 y1 z y z y z 

10 - 18 - - 1,5 1,5 2 1,5 2,5 2 2,5 2 4 4 8 

18 - 30 - - 1.5 2 2 1,5 3 3 3 3 5 4 9 

30 - 50 - - 2 2 2,5 2 3,5 3 3,5 3 6 5 11 

50 - 80   2 2 2,5 2 4 3 4 3 7 5 13 

80 -120 - - 2,5 3 3 3 5 4 5 4 8 6 15 

120 -180 - - 3 3 4 3 6 4 6 4 9 6 18 

 

Pozn.: 

 Pro IT 9 a výše je hodnota y a y1 rovna 0. 

 Pro IT 7 a výše je hodnota z1 = z a  y1 = y. 
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7. Grafické vyhodnocení výsledků měření v měřítku 

 

Schéma tolerančního pole je vhodné zpracovat graficky s uvedením měřítka. 

 

Obr. 5.1 Zaznačení výsledků měření do schématu tolerančního pole 

 

8. Schéma měření 

 

Obr. 5.2 Schéma optimetru 
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9. Zhodnocení měření 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe zmetkovou stranu kalibru je moţno dále pouţívat, 
protoţe naměřená hodnota se nachází v tolerančním poli zmetkové strany. Pokud by 
skutečná hodnota zmetkové strany kalibru byla menší neţ DMR ZS, mohli bychom při 
kontrole zařadit vyhovující součástku mezi zmetky. 

Dobrou stranu kalibru podle výsledku měření nelze dále pouţívat, poněvadţ její 
rozměr je menší neţ DMR DS. Kalibr nemůţeme pouţít ani pro niţší třídy přesnosti neţ IT 7 
(IT 8 či IT 9), protoţe jejich DMR DS jsou opět větší neţ námi naměřená hodnota. Zbývá 
nám tedy kalibr vyřadit nebo přebrousit na menší jmenovitý rozměr. 

 

10. Ukázka měření 

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny konkrétní ukázky měření úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Kontrola přesnosti kalibru - vlevo nastavení optimetru pomocí koncové měrky, 
vpravo odečítání odchylky 
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6 ÚLOHA Č. 3 – KONTROLA ÚHLOMĚRNÝCH MĚŘIDEL 

6.1 Zadání úlohy 

Proveďte kontrolu přesnosti stupnice jednotlivých úhloměrů a sklonoměrů pomocí 
sinusového pravítka. 

 

Postup práce : 

1. Kontrola funkčnosti a seřízení měřidel. 

2. Výpočet hodnot pro naklonění sinusového pravítka podle zadaného úhlu. 

3. Výběr a sloţení koncových měrek. 

4. Nastavení sinusového pravítka. 

5. Kontrola přesnosti úhloměrů změřením nastaveného úhlu - 10x. 

6. Tabulkové zpracování naměřených hodnot. 

7. Schéma měření. 

8. Zhodnocení měření. 

 

Pomůcky a měřidla : 

 sinusové pravítko, 

 koncové měrky, 

 čistící a konzervační prostředky pro měrky, 

 měřicí deska, 

 mechanický úhloměr, 

 optický úhloměr, 

 dílenský úhloměr, 

 příložný úhelník. 

 

6.2 Vypracování úlohy 

 

1. Kontrola funkčnosti a seřízení měřidel 

 

Po obeznámení se s obsluhou a funkčností měřidel prověříme pomocí koncových 
měrek správné seřízení měřidel.  Neumíme-li jejich neseřízení odstranit (korigovat) musíme 
dále počítat s touto systematickou chybou, kterou v kaţdém měření odečteme nebo 
opravíme výsledek měření. 
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2. Výpočet hodnot pro naklonění sinusového pravítka podle zadaného úhlu 

 

Zadaný úhel, o který máme zadáno naklonit sinusové pravítko, je α = 2° 30', z toho 
pak vypočteme sin α = 0,04362. 

Velikost sinusového pravítka je v našem případě podle zadání L = 200 mm. 
Prostřednictvím známé goniometrické funkce vypočteme hodnotu sin α takto: 

sin

sin

200 0,04362

8,724

H h

L

H h L

H h

H h mm

 

Podle rozlišovací schopnosti měrek vypočtenou hodnotu zaokrouhlíme na 
mikrometry a přistoupíme k vyhledávání vhodných měrek, jak co do jejich počtu, tak 
s ohledem k jmenovitým rozměrům. Lze postupovat např. tak, ţe vyhledáme nejdříve měrku 
o rozměru shodujícím se v tisícině milimetru, pak měrku shodující se v setině milimetru 
a konečně vybereme z příslušné sady měrky pro H a h takových hodnot, aby se rozdíl H - h 
rovnal poţadovanému rozměru, který představuje naklonění pravítka o zadaný úhel. 

 

3. Výběr a sloţení koncových měrek 

 

Řádně očištěné a správně na sebe nasunuté měrky nám zajistí poţadovanou 
přesnost nastaveného úhlu. Při manipulaci se nikdy nedotýkáme jejích funkčních ploch. 
Vlastní měření provádíme aţ po vyrovnání teploty měrek s ostatními měřidly a laboratorním 
prostředím. 

Tab. 6.1  Výpočet skladby koncových měrek 

Měrka č. 
Hodnoty pro 

H [mm] 
Hodnoty pro 

h [mm] 

1 1,004 1,300 

2 1,020  

3 8,000  

Σ 10,024 1,300 

Rozdíl 
[mm] 

H - h = 10,024-1,3 = 8,724 
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4. Nastavení sinusového pravítka 

 

Nakloníme sinusové pravítko vybranými měrkami při dodrţení zásady, ţe pod jeden 
váleček pravítka náleţitým nasouváním nevloţíme více neţ tři měrky, coţ nám vţdy při 
konkrétní přesnosti sady měrek zaručí dodrţení přesnosti rozměru H - h v mikrometrech. 
Náhodně vybrané měrky: 

Pro rozměr H = 8,000 + 1,020 + 1,004 = 10,024 mm 

  h = 1,300 mm 

 

5. Kontrola přesnosti úhloměrů změřením nastaveného úhlu - 10x 

 

Rozlišovací schopnost měřidel (úhloměrů) 

mechanický úhloměr  5' 

optický úhloměr  10' 

 

6. Tabulkové zpracování naměřených hodnot 

Tab.6.2  Naměřené a vypočtené hodnoty úhlů 

Název měřidla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ix
x

n  

mechanický 
úhloměr 

2°45' 2°40' 2°45' 2°55' 2°35' 2°40' 2°55' 2°35' 2°40' 2°30' 2°42' 

optický 
úhloměr 

2°10' 2°20' 2°20' 2°30' 2°10' 2°00' 2°20' 2°10' 2°20' 2°30' 2°17' 

 

Tabulkové zpracování rozdílu naměřených hodnot úhlů s úhlem nastaveným 

 

Tab. 6.3 Rozdíl mezi naměřenou a nastavenou hodnotou měřeného úhlu 

Pouţité měřidlo 
Naměřená 
hodnota 

Nastavená 
hodnota 

Rozdíl 
hodnot 

mechanický úhloměr 2°42' 2°30' 0°12' 

optický úhloměr 2°17' 2°30' 0°13' 
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7. Schéma měření 

 
 

Obr. 6.1 Schéma měření pomocí sinusového pravítka 

 

8. Zhodnocení měření 

 

Především je nutné zdůraznit, ţe úhel nastavený sinusovým pravítkem pomocí 
koncových měrek povaţujeme vzhledem k rozlišovací schopnosti námi pouţitých měřidel za 
absolutní. 

Z praktického hlediska vyplývá, ţe ne vţdy nejcitlivějším měřidlem naměříme 
hodnotu nejbliţší skutečné, i kdyţ postupujeme zcela správně. V dílenské praxi se proto 
mimo jiné nejlépe uplatní právě měřidla s takovou rozlišovací schopností, ke které jsou 
vztahovány hodnoty úhlů navrhované konstruktéry. 

 

9. Ukázka měření 

 

Na následujícím obrázku je znázorněno konkrétní měření úhlu pomocí 
mechanického úhloměru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Kontrola úhlu pomocí mechanického úhloměru 
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7 ÚLOHA Č. 4 – KONTROLA ZÁVITŮ ŠROUBU 

7.1 Zadání úlohy 

Zkontrolujte zadaný šroub měřením velkého průměru, stoupání a středního průměru 
závitu metodou přes drátky a závitovým mikrometrem. Výsledky měření uveďte ve formě 
aritmetického průměru. 

 

Postup měření : 

1. Kontrola funkčnosti a seřízení měřidel. 

2. Měření velkého průměru závitu pomocí absolutního měřidla. 

3. Určení stoupání, vrcholového úhlu a tvaru závitové dráţky závitu pomocí 
šablony. 

4. Stanovení průměru drátků a tabulkové hodnoty rozměru přes drátky. 

5. Měření rozměru přes drátky - 10x pomocí mikrometru s nástavci pro 
uchycení drátků. 

6. Měření středního průměru závitu pomocí mikrometru s vyměnitelnými dotyky. 

7. Tabulkové zpracování výsledků měření a jejich porovnání s tabulkovými 
hodnotami. 

8. Schémata měření. 

9. Zhodnocení měření. 

 

Pomůcky a měřidla : 

 třmenový mikrometr s nástavci pro uchycení drátků, 

 mikrometr s vyměnitelnými dotyky pro závity, 

 sada pro měření rozměru přes drátky, 

 měřený šroub, 

 tabulky – výběr z ČSN, 

 závitové šablony. 

 

7.2 Vypracování úlohy 

 

1. Kontrola funkčnosti a seřízení měřidel 

 

Po obeznámení se s obsluhou, funkčností jednotlivých měřidel a jejich rozlišovací 
(čtecí) schopností přistoupíme k měření. Mikrometr na závity zkontrolujeme příslušným 
závitovým kalibrem a případnou odchylku odstraníme přeseřízením a nebo s ní budeme 
pracovat. Třmenový mikrometr zkontrolujeme obvyklým způsobem koncovými měrkami. 
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2. Měření velkého průměru závitu pomocí absolutního měřidla 

 

Za pomocí posunového měřítka změříme velký průměr závitu a hodnotu si 
zapíšeme. 

 

3. Určení stoupání, vrcholového úhlu a tvaru závitové dráţky závitu pomocí 
šablony 

 

Závitovými měrkami stanovíme stoupání, profil a tvar závitové dráţky. Poté 
vybereme z příslušné sady vhodné hroty pro změření středního průměru závitu. V našem 
případě se např. jedná se o závit hrubé rozteče M 20 x 2,5 mm. 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7.1 Závitové šablony 

4. Stanovení průměru drátků a tabulkové hodnoty rozměru přes drátky 

Tab. 7.1 Výběr z norem ČSN 

Průměr d 
[mm] 

Stoupání s 
[mm] 

Průměr drátků 
dd [mm] 

Rozměr přes drátky [mm] 

Md2  2x 

1 0,25 0,17 1,133 0,295 

1,1 0,25 0,17 1,233 0,295 

1,2 0,25 0,17 1,332 0.294 

1,4 0,30 0,17 1,460 0,251 

1,6 0,35 0,22 1,732 0,359 

1.8 0,35 0,22 1,931 0,358 

2,0 0,40 0,25 2,145 0,405 

2,2 0,45 0,29 2,350 0,482 

2,5 0,45 0,29 2,689 0,481 

3 0,50 0,29 3,113 0,438 

3,5 0,60 0,335 3,596 0,486 

4 0,70 0,455 4,305 0,760 

4,5 0,75 0,455 4,730 0,717 

5 0,80 0,455 5,153 0,813 

6 1,00 0,620 6,346 0,996 

7 1,00 0,620 7,345 0,995 

8 1,25 0,725 8,282 1,094 
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Tab. 7.1 Výběr z norem ČSN - pokračování 

Průměr d 
[mm] 

Stoupání s 
[mm] 

Průměr drátků 
dd [mm] 

Rozměr přes drátky [mm] 

Md2 2x 

10 1,50 0,895 10,414 1,388 

11 1,50 0,895 11,413 1,387 

12 1,75 1,100 12,650 1,787 

14 2,00 1,35 15,021 2,320 

16 2,00 1,35 17,021 2,320 

18 2,50 1,65 19,164 2,788 

20 2.50 1,65 21,163 2,787 

22 2,50 1,65 23,163 2,287 

24 3,00 2,05 25,606 3,555 

27 3,00 2,05 28,605 3,554 

30 3,50 2,05 30,848 3,121 

33 3,50 2,05 33,848 3,121 

36 4,00 2,55 37,591 4,189 

39 4,00 2,55 40,590 4,188 

42 4,50 2,55 42,832 3,755 

45 4,50 2,55 45,832 3,755 

48 5,00 3,20 50,025 5,273 

52 5,00 3,20 54,024 5,272 

56 5,50 3,20 57,267 4,839 

60 5,50 3,20 61,267 4,839 

64 6,00 4,00 66,910 6,807 

68 6,00 4,00 70,910 6,807 

 

5. Měření rozměru přes drátky - 10x pomocí mikrometru s nástavci pro 
uchycení drátků 

 

Obr. 7.2 Závitové drátky 

Správný průměr drátků pro daný profil a stoupání závitu určíme z přiloţených 
tabulek, (Ødd= 1,65 mm). 
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Tab. 7.2 Naměřené a vypočtené hodnoty 

n ix
 

[mm] 

ix x
 

[mm] 

2

ix x
 

[mm2] 

1 21,11 -0,028 0,000 784 

2 21,17 0,032 0,001 024 

3 21,12 -0,018 0,000 324 

4 21,16 0,022 0,000 484 

5 21,15 0,012 0,000 144 

6 21,12 -0,018 0,000 324 

7 21,17 0,032 0,001 024 

8 21,14 0,002 0,000 004 

9 21,11 -0,028 0,000 784 

10 21,13 0,008 0,000 064 

ix
 

211,38 
2 20,00496ix x mm  

 

Vypočtená střední hodnota 

2

211,38
21,138

10

21,138

ix
x

n

x mm

x Md mm

 

 

K určení směrodatné odchylky jednoho měření pouţijeme vztah: 

2

1

0,00496

10 1

0,0235

i

x

x

x

x x

n

mm
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Směrodatná odchylka aritmetického průměru pak bude 

0,0235

10

0,0074

x
x

x

x

n

mm

 

 

Naměřený rozměr přes drátky 

2

2

2

21,138 0,6745 0,0074

21,138 0,00499

xMd x k

Md

Md mm

 

- pro 50 % stupeň významnosti. 

 

6. Měření středního průměru závitu pomocí mikrometru s vyměnitelnými 
dotyky 

Tab.7.3 Naměřené a vypočtené hodnoty 

n ix
 

[mm] 

ix x
 

[mm] 

2

ix x
 

[mm2] 

1. 18,23 -0,017 0,000289 

2. 18,23 -0,017 0,000289 

3. 18,23 -0,017 0,000289 

4. 18,21 -0,037 0,001369 

5. 18,24 -0,007 0,000049 

6. 18,25 0,003 0,000009 

7. 18,26 0,013 0,000169 

8. 18,27 0,023 0,000529 

9. 18,27 0,023 0,000529 

10. 18,28 0,033 0,001089 

ix
 

182,47 
2 20,00461ix x mm  
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Vypočtená střední hodnota 

2

182,47
18,247

10

21,138

ix
x

n

x mm

x d mm

 

 

Jelikoţ měření provádíme měřidlem, jehoţ systematická chyba nebyla stanovena, 
určujeme směrodatnou odchylku jednoho měření podle vztahu 

2

1

0,00461

10 1

0,0226

i

x

x

x

x x

n

mm

 

 

Směrodatná odchylka aritmetického průměru pak bude 

0,0226

10

0,0071

x
x

x

x

n

mm

 

 

Naměřený střední průměr závitu d2 

2

2

2

18,247 0,6745 0,0071

18,247 0,00487

xd x k

d

d mm

 

 

Rozdíl mezi tabulkovou a naměřenou hodnotou středního průměru závitu d2. 

 

Pro toleranční pole závitu šroubu 6g jsou pro průměr d2 mezní úchylky es = - 42 um 
a ei = - 212 um, coţ znamená, ţe kontrolovaný šroub vyhovuje, protoţe výrobní tolerance d2 
je od 18,334 do 18,165 mm. 
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7. Tabulkové zpracování výsledků měření a jejich porovnání s tabulkovými 
hodnotami 

 

Z tabulek pro M 20 x 2,5 je 2x = 2,787 mm. 

Tab.7.4 Naměřené a vypočtené hodnoty 

Hodnoty [mm] Tabulkové [mm] Naměřené [mm] Rozdíl δ [mm] 

Md2 21,163 21,138 0,025 

d2=Md2-2x  
přes drátky 

18,376 18,351 0,025 

d2 
závitovým mikrometrem 

18,376 18,247 0,129 

 

Pro toleranční pole závitu šroubu 6g je es = - 42 a ei = - 212 µm, coţ znamená, ţe 
d2,max=18,334 mm a d2,min =18,164 mm. Naměřená hodnota třmenovým závitovým 
mikrometrem tomuto poli odpovídá, avšak naměřená hodnota středního průměru závitu přes 
drátky d2 = 18,351 mm tomuto tolerančnímu poli neodpovídá. Jelikoţ jsou obě naměřené 
hodnoty v tolerančním poli 6h, přikláníme se k této moţnosti (viz grafické znázornění). 

 

8. Grafické zpracování naměřených hodnot 

 
 

Obr. 7.3 Schéma grafického zpracování naměřených hodnot 
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9. Schémata měření 

 

Obr. 7.4 Schéma měření přes drátky 

 

10. Zhodnocení měření 

 

Kontrolou a měřením závitu šroubu jsme zjistili, ţe jde o metrický závit 1. řady 
s hrubou roztečí t = 2,5 mm (ČSN uvádí P), délky zašroubování N, středního stupně 
přesnosti. Naměřené hodnoty oběma metodami zařazují měřený vnější závit do tolerančního 
pole 6h. Na základě tohoto měření pokládáme šroub pro toto uloţení za nadále funkční. 
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11. Ukázka měření 

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny konkrétní ukázky měření úlohy. 

 

 

Obr. 7.5 Ukázka měření metodou přes drátky  

 

 

Obr. 7.6 Ukázka měření závitovým mikrometrem  
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8 ÚLOHA Č. 5 – KONTROLA OZUBENÍ OZUBENÉHO KOLA 

8.1 Zadání úlohy 

Proveďte kontrolu profilu zubu ozubeného kola měřením hlavového průměru, 
měřením tloušťky zubů v konstantní výšce. Dále určete rozměr přes zuby daného ozubeného 
kola v různých místech obvodu. Naměřené hodnoty a porovnejte s tabulkovými a určete zdali 
je ozubení i nadále funkční. 

 

Postup práce : 

1. Kontrola měřidel. 

2. Měření hlavového průměru pomocí absolutního měřidla. 

3. Určení modulu ozubení. 

4. Určení tabulkových. hodnot konstantní výšky hk , tloušťky zubu sk a rozměru 
přes zuby M. 

5. Měření tloušťky zubu sk v konstantní výšce hk pomocí zuboměru - 10x. 

6. Měření rozměru přes zuby M pomocí talířového mikrometru 
(mikropasametru) - 10x. 

7. Tabulkové zpracování výsledků měření. 

8. Porovnání naměřených hodnot s tabulkovými. 

9. Schéma měření. 

10. Zhodnocení měření. 

 

Pomůcky a měřidla : 

 posuvné měřítko, 

 zuboměr, 

 talířkový mikrometr ( mikropassametr ), 

 ozubené kolo, 

 tabulky – výběr z ČSN. 
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Schéma měření tloušťky zubu v konstantní výšce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 8.1 Schéma měření tloušťky zubu v konstantní výšce 

 
Pokud je šířka ozubení nedostatečná, pouţívá se často měření tloušťky zubů 

v konstantní výšce podle ČSN 01 4678-54. Na ozubení se kontrolují zuboměrem dva 
rozměry sk a hk, přičemţ se hk nastavuje a sk se měří. 

 

Pro konstantní tloušťku ozubení bez posunutí profilu platí:  

 

2cos
2

k

m
s  , kde  

m je modul normalizován v ČSN 01 4608 

 

Vztah pro konstantní výšku ozubení bez posunutí profilu: 

 

1 cos sin
4

kh m  

 

Pozn.: Pouţívání vzorců vyţaduje základní znalosti z oboru ozubených kol. Uváděné 
vztahy se blíţe nevysvětlují ani neodvozují. 
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Tab. 8.1 Hodnoty hk a sk pro měření ozubených kol evolventních 

Modul m 
hk 

[mm] 
sk 

[mm] 
 Modul m 

hk 

[mm] 
sk 

[mm] 

1 0,7476 1,3871  4,75 3,5501 6,5885 

1,25 0,9344 1,7338  5 3,7379 6,9353 

1,5 1,1214 2,0806  5,5 4,1117 7,6283 

1,75 1,4951 2,4273  6 4,4834 8,3223 

2 1,4951 2,7741  6,5 4,8592 9,0158 

2,25 1,6820 3,1209  7 5,2330 9,7093 

2,5 1,8689 3,4677  7,5 5,6068 10,4029 

2,75 2,0558 3,8144  8 5,9806 11,0964 

3 2,2427 4,1612  9 6,7282 12,4834 

3,25 2,2496 4,5079  10 7,4757 13,8705 

3,5 2,6165 4,8347  11 8,2233 15,2575 

3,75 2,8034 5,2071  12 8,9709 16,6446 

4 2,9903 5,5482  13 9,7185 18,0316 

4,25 3,1772 5,8950  14 10,4661 19,4187 

4,5 3,3641 6,2417  15 11,2137 20,8057 

 

Nejčastější způsob měření ozubení je tzv. mírou přes zuby. V tomto případě se měří 
rozměr přes stanovený počet zubů (který závisí na celkovém počtu zubů ozubeného kola a 
úhlu záběru) s poţadavkem, aby se měřidlo dotýkalo ozubení v okolí roztečné kruţnice 
u zubů bez posunutí profilu a v okolí kruţnice o poloměru r+x.m u zubů s posunutím profilu. 

Jmenovitý rozměr přes zuby se udává zvlášť pro kola bez posunutí profilu a zvlášť 
pro kola s posunutým profilem. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8.2 Schéma měření rozměru přes zuby 

 

Pro ozubená kola s přímými zuby bez posunutí profilu platí podle ČSN 01 4675: 

 

cos 0,5 sinMM m z z   , kde 

Mz  je počet zubů, přes které se měří, platí: 
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zaokrouhleno 

0,5
180

Mz z  

Pozn.: při měření je nutno měřidla polohovat k zubům ozubeného kola přesně tak, 
jak je znázorněno na schématech. 

Tab. 8.2 Hodnoty M pro m=1 a = 20° 

Počet zubů Rozměr 
přes 

zuby M 
[mm] 

 Počet zubů Rozměr 
přes 

zuby M 
[mm] 

kola měřených zM  kola měřených zM 

10 2 4,5682  43 6 16,8389 

11 2 4,5822  44 6 16,8529 

12 2 4,5962  45 6 16,8669 

13 2 4,6102  46 6 16,8809 

14 2 4,6242  47 6 16,8949 

15 2 4,6383  48 6 16,9089 

16 3 7,6044  49 6 16,9229 

17 3 7,6184  50 6 16,9369 

18 3 7,6324  51 6 16,9510 

19 3 7,6464  52 7 19,9171 

20 3 7,6604  53 7 19,9311 

21 3 7,6744  54 7 19,9451 

22 3 7,6884  55 7 19,9591 

23 3 7,7024  56 7 19,9731 

24 3 7,7164  57 7 19,9871 

25 4 10,6825  58 7 20,0011 

26 4 10,6965  59 7 20,0151 

27 4 10,7105  60 7 20,0291 

28 4 10,7245  61 8 22,9952 

29 4 10,7385  62 8 23,0092 

30 4 10,7526  63 8 23,0232 

31 4 10,7666  64 8 23,0372 

32 4 10,7806  65 8 23,0512 

33 4 10,7946  66 8 23,0652 

34 5 13,7607  67 8 23,0792 

35 5 13,7747  68 8 23,0932 

36 5 13,7887  69 8 23,1072 

37 5 13,8027  70 9 26,0734 

38 5 13,8167  71 9 26,0874 

39 5 13,8307  72 9 26,1014 

40 5 13,8447  73 9 26,1154 

41 5 13,8587  74 9 26,1294 

42 5 13,8727  75 9 26,1434 
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8.2 Vypracování úlohy 

 

1. Kontrola měřidel 

 

Po seznámení se s měřidly a kontroly jejich funkčnosti případně zkorigujeme 
neseřízená měřidla. 

 

Podle vypočteného modulu zubu prostřednictvím rozměru hlavové kruţnice 
a odvozeného matematického vztahu jsme z příslušných tabulek zjistili hodnotu hk. 

 

2. Měření hlavového průměru pomocí absolutního měřidla 

Tab. 8.3 Hodnoty Da naměřené pomocí absolutního měřidla 

Naměřené průměry Da1 Da2 Da3 Da4 Da5 Da6 Da7 Da8 Da9 Da10 

[mm] 62,95 62,89 62,92 62,94 62,85 62,91 62,97 62,95 62,84 62,86 

 

- naměřená průměrná hodnota hlavové kruţnice Da = 62,908 mm, tomu pak 
odpovídá jmenovitý rozměr hlavové kruţnice Da = 63 mm. 

- počet zubů ozubeného kola z=16 zubů 

 

3. Určení modulu ozubení 

 

63
3,5

2 16 2

aD
m mm

z
 

 

Modul ozubeného kola je tedy m = 3,5 mm. 

 

4. Určení tabulkových. hodnot konstantní výšky hk , tloušťky zubu sk a rozměru 
přes zuby M 

 

Konstantní výška   hk = 2,6165 mm 

Tabulková tloušťka zubu  Sk = 4,8347 mm 

Tabulková míra přes zuby  M = 26,6154 mm 
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5. Měření tloušťky zubu sk v konstantní výšce hk pomocí zuboměru - 10x 

Tab.8.4 Naměřené hodnoty tloušťky zubu hk v konstantní výšce sk 

Pořadové číslo 
 měření  n 

Naměřená hodnota 
xi=sk  
[mm] 

Odchylka od aritm. 
průměru 

ix x
 

[mm] 

Druhá mocnina 
odchylky 

2

ix x
 

[mm2] 

1 4,45 -0,065 0,004225 

2 4,8  0,285 0,081225 

3 4,52  0,005 0,000025 

4 4,6  0,085 0,007225 

5 4,7  0,185 0,034225 

6 4,6  0,085 0,007225 

7 4,38 -0,135 0,018225 

8 4,5 -0,015 0,000225 

9 4,3 -0,215 0,046225 

10 4,3 -0,215 0,046225 

Aritmetický průměr 515,4x   0,24505mm)x-(x 22

i  
 

Vypočtení zpracování naměřených hodnot 

 

Střední kvadratická odchylka 

mm 008 0,165
110

24505,0

1

)(
1

2

1
n

xx
n

i

n

 

 

Pravděpodobná chyba jednoho měření (při 50% pravděpodobnosti) 

mmnx 11129,0165008,06745,06745,0 1  

 

Maximální chyba jednoho měření: 

mmnx 495024,0165008,033 1max  

 

Střední kvadratická odchylka aritmetického průměru 

mm 0,05218
10

165008,01

n

n

x

 

 

Pravděpodobná chyba aritmetického průměru 

0,03519mm05218,06745,06745,0
xx  
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Maximální chyba aritmetického průměru: 

mm
xx

15654,005218,033
max  

 

Odhad skutečné hodnoty měřené veličiny x, v našem případě sk pak bude 

mmxx
x

035,0515,4
 

 

6. Měření rozměru přes zuby M pomocí talířového mikrometru 
(mikropasametru) - 10x 

 

Míru přes zuby M je moţné na mikropasametru měřit dvěma metodami. 

a) Mezi talířové dotyky se vloţí předepsaný počet zubů a dotahujeme bubínek dokud 
se nepodaří vynulovat číselníkový ciferník. Potom se odečte naměřená hodnotu na bubínku. 

b) Mezi talířové dotyky se vloţí koncové měrky jejichţ poskládaná hodnota odpovídá 
hodnotě tabulkové. Poté se dotahováním bubínku vynuluje stupnice na číselníkovém 
ciferníku a po vloţení předepsaného počtu zubů se odečítá odchylka od této nastavené 
hodnoty.  

Míra přes zuby M se v našem případě měří talířovým mikropasametrem metodou a). 
Informace o tabulkové hodnotě míry přes zuby se odečte v příslušných tabulkách. Jelikoţ 
jsou v tabulce uvedeny hodnoty pro jednotkový modul (m=1), je nutno hodnotu vynásobit 
příslušným modulem. 

Tabulkovou hodnotu vhodně zaokrouhlete vzhledem k rozlišovací schopnosti 
talířového mikropasametru. 

Tab. 8.5 Hodnoty míry přes zuby naměřené pomocí talířového mikropasametru 

Pořadové číslo 
 měření  n 

Naměřená hodnota 
xi=sk  
[mm] 

Odchylka od aritm. 
průměru 

ix x
 

[mm] 

Druhá mocnina 
odchylky 

2

ix x
 

[mm2] 

1 22,94 0.0056 0.000031 

2 23,04 - - 

3 22,93 -0.0044 0.000020 

4 22,94 0.0056 0.000031 

5 22,94 0.0056 0.000031 

6 22,93 -0.0044 0.000020 

7 22,92 -0.0144 0.000209 

8 22,93 -0.0044 0.000020 

9 22,94 0.0056 0.000031 

10 22,94 0.0056 0.000031 

Aritmetický průměr x=22,934mm  2 2
i(x - x)= 0,000422mm  

 

Pozn.: hodnota 23,04 mm je zjevně hrubá chyba proto ji ze souboru hodnot 
vyloučíme. 
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Vypočtení a zpracování naměřených hodnot 

 

Střední kvadratická odchylka 

2

1
1

( )
0,000422

0,0073
1 9 1

n

i

n

x x

mm
n

 

 

Pravděpodobná chyba jednoho měření (při 50% pravděpodobnosti) 

0,6745 0,0073 0,00492x mm  

 

Maximální chyba jednoho měření 

max 13 3 0,0073 0,0219x n mm  

 

Střední kvadratická odchylka aritmetického průměru 

1 0,0073
0,00243

9

n
x mm

n
 

 

Pravděpodobná chyba aritmetického průměru 

0,6745 0,6745 0,00243 0,00164xx
mm  

 

Maximální chyba aritmetického průměru: 

max
3 3 0,00164 0,0049

x x
mm  

 

Odhad skutečné hodnoty měřené veličiny X, v našem případě M pak bude: 

22,934 0,00492xX x mm  

 

7. Tabulkové zpracování výsledků měření 

Tab. 8.6 Naměřené hodnoty u ozubeného kola 

Tloušťka zubu v konstantní výšce 4,515 ± 0,035 mm 

Rozměr přes zuby 22,934 ± 0,00492 mm 
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8. Porovnání naměřených hodnot s tabulkovými 

 

Skutečná odchylka Sk  rozměru šířky zubu činí : 

4,8347 4,515 0,035

0,3197 0,035

k

k

k

s kTab

s

s

s X

mm

 

Skutečná odchylka M  rozměru přes zuby M činí: 

26,6154 22,934 0,00492

3,6814 0,00492
k

M Tab

M

s

M X

mm

 

 

9. Schéma měření 

 

Viz text úlohy výše a obr. 8.1 a 8.2 

 

10. Zhodnocení měření 

 

Z výsledků měření vyplývá, ţe rozměr přes zuby je menší neţ tabulková hodnota 
jeho jmenovitého rozměru a konstantní tloušťka zubu v konstantní výšce je také menší neţ 
tabulková hodnota jeho jmenovitého rozměru. Tato skutečnost vypovídá o opotřebení 
měřeného ozubeného kola a také skutečnosti, ţe ozubené kolo se nesmí dále pouţívat. 
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11. Ukázka měření 

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny konkrétní ukázky měření úlohy. 

 

Obr. 8.3 Ukázka měření zuboměrem 

 

 

Obr. 8.4 Ukázka měření talířovým mikropasametrem 
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9 ÚLOHA Č. 6 – STANOVENÍ DRSNOSTI POVRCHU 

9.1 Zadání úlohy 

Stanovte drsnost povrchu daného vzorku a proveďte jeho klasifikaci srovnáním 
pomocí etalonů vizuálně, mikroskopem Comparex a metodou světelného řezu pomocí 
mikroskopu Schmaltz. Srovnáním s příslušnými etalony určete, o jaký druh operace se 
jedná. 

 

Postup práce : 

1. Kontrola měřidel. 

2. Stanovení drsnosti Ra porovnáním vizuálně pomoci etalonů. 

3. Stanovení drsnosti Ra porovnáním vizuálně pomoci mikroskopu Comparex. 

4. Měření drsnosti Ra, Rz metodou světelného řezu pomocí mikroskopu 
Schmaltz. 

5. Srovnání výsledků měření jednotlivých metod a tabulkové zpracování. 

6. Schémata měření. 

7. Zhodnocení měření. 

 

Pomůcky a měřidla : 

 etalony drsnosti, 

 mikroskop Comparex, 

 mikroskop Schmaltz, 

 měřené vzorky. 

 

9.2 Vypracování úlohy 

 

1. Kontrola měřidel 

 

Po seznámení se s obsluhou a pouţitím příslušných měřidel a jejich případným 
seřízením přistoupíme k vlastnímu měření. 

 

2. Stanoveni drsnosti Ra vizuálním porovnáním pomocí etalonu 

 

Měřený vzorek jsme vizuálně porovnali pomocí etalonu a určili jeho nejbliţší vyšší 
přednostní drsnost Ra = 12,5 µm. 
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3. Stanovení drsnosti Ra vizuálním porovnáním prostřednictvím mikroskopu 
Comparex 

 

Zakládáním vybraných vzorků drsnosti (etalonů) jsme porovnávali povrch měřené 
součásti. Tímto srovnáním byla stanovena drsnost Ra = 6,3 µm. 

 

Schéma zorného pole srovnávacího mikroskopu Comparex 

 

 
 

Obr. 9.1 Schéma zorného pole srovnávacího mikroskopu Comparex 

 

4. Měření drsnosti Ra, Rz metodou světelného řezu pomocí mikroskopu 
Schmaltz 

 

Metoda světelného řezu 

 

V přístroji dopadá světelný paprsek na povrch v určitém úhlu. Z opačné strany se 
povrch pozoruje pod stejným úhlem. Jestliţe světelný paprsek dopadá na hladký povrch, 
vidíme úzký rovný světelný prouţek. Jsou-li však na povrchu sebemenší nerovnosti, vidíme 
jiţ lomený světelný prouţek. Měřením lomu světelného prouţku se umoţňuje přesně určit 
výšku drsnosti povrchu v mikrometrech. 

Pod optiku mikroskopu Schmaltz vloţíme vzorek a změříme pět po sobě jdoucích 
nejvyšších výstupků a nejniţších prohlubní. Pak dle příslušného matematického vztahu 
vypočítáme drsnost. 



 56 

Schéma metody světelného řezu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.2 Schéma metody světelného řezu 

 

5. Srovnání výsledků měření jednotlivých metod a tabulkové zpracování 

 

Hodnocení drsnosti povrchu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.3 Hodnocení drsnosti povrchu 

Tab. 9.1 Naměřené hodnoty drsnosti přístrojem Schmaltz 

Naměřené 
odchylky 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

[µm] 441 416 442 421 441 422 444 412 445 421 
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Výpočet střední hodnoty z absolutních hodnot výšek pěti nejvyšších výstupků 
a hloubek pěti nejniţších prohloubení profil v rozsahu základní délky 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10

5

R R R R R R R R R R
Rz k , kde 

Rz….výška nerovnosti profilu povrchu z desíti bodů, 

R1,3,5,7,9….hodnoty výšek 5-ti nejvyšších výstupků profilu povrchu v rozsahu 
základní délky, 

R2,4,6,8,10….hodnoty hloubek 5-ti nejniţších prohlubní profilu povrchu v rozsahu 
základní délky, 

k……konstanta přístroje odečtená z tabulek pro zvětšení pouţitých objektivů 7x. V 
našem případě k - 0,9 µm/dílek, coţ vyhovuje předpokládané drsnosti v rozsahu Ra = 3,2 aţ 
25 µm. 

4

Rz
Ra , kde  

Ra je střední aritmetická úchylka profilu povrchu v rozsahu základní délky. 

0

1
l

xRa y dx
l

 

nebo přibliţně 

1

1
i

n

x

i

Ra y
n

, kde  

n.....počet vybraných bodů na základní délce l. 

441 442 441 444 445 416 421 422 412 421
0,9

5
Rz  

2213 2092 121
0,9 0,9 21,78

5 5
Rz m  

Přibliţně platí: 

21,78
5,445

4 4

Rz
Ra m  

Za hodnotu dosadíme nejbliţší vyšší, tzn. Ra = 6,3 µm. 

 

 

6. Zhodnocení měření 

 

Stanovení drsnosti porovnáním pomocí etalonů patří k subjektivnímu praktickému 
hodnocení povrchu (vzorky přísluší k mezním hodnotám drsnosti kaţdého stupně podle ČSN 
01 4450). Pro výrobu je toto stanovení dostatečné. 
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Stanovení drsnosti porovnáním mikroskopem Comparex (zvětšuje 10-15 krát), 
poskytuje moţnost hodnocení drsnosti povrchu aţ do Ra = 0,1 µm. Metoda však neposkytuje 
kvantitativní hodnocení drsnosti povrchu, tj. neměří skutečnou výšku nerovností. 

Měření metodou světelného řezu je z provedených hodnocení drsností nejpřesnější. 
Umoţňuje to konstrukce přístroje Schmaltz, která aţ 318-ti násobným zvětšením dokáţe 
sledovat lom světelného prouţku dostatečně velké hodnoty. 

 

7. Ukázka měření 

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny konkrétní ukázky měření úlohy. 

 

 

Obr. 9.4 Ukázka měření mikroskopem Comparex 
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Obr. 9.5 Ukázka měření mikroskopem Schmaltz 
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10 ÚLOHA Č. 7 – GEOMETRIE BŘITU ŘEZNÉHO NÁSTROJE 

Nástrojové i geometrické parametry jsou charakterizovány pomocí úhlů, které jsou 
definovány v příslušných rovinách. Pro jednoznačnou identifikaci úhlů řezné části se definují 
dvě souřadnicové soustavy: 

 nástrojová - v této rovině se definuje geometrie řezné části ve statickém pojetí. 
Uplatní se zejména při konstrukci, výrobě, kontrole a ostření nástroje. Roviny 
pouţívané v této rovině se nazývají nástrojové roviny. 

 pracovní - tato soustava se nazývá také jako efektivní nebo kinetická. Identifikuje 
se zde geometrie v procesu řezání. Roviny pouţívané v této soustavě se nazývají 
pracovní roviny. Jejich názvy a značení je totoţné jako u nástrojových rovin, s tím 
rozdílem, ţe se přidává index e (např. Pre). 

10.1 Nástrojové roviny 

Nástrojová rovina základní Pr je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří a je 
kolmá na předpokládaný směr hlavního řezného pohybu. 

Nástrojová rovina boční Pf je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří, leţí v 
ní vektor posuvového pohybu vf a je kolmá na rovinu základní Pr. (Pozn. leţí v ní vektory 
všech pohybů vc, vf, ve a všeobecně je tato rovina orientována ve směru posuvového 
pohybu).  

Nástrojová rovina zadní Pp je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří, kolmá 
na nástrojovou rovinu základní Pr a na nástrojovou rovinu boční Pf. 

 

Obr. 10.1 Roviny nástrojové souřadné soustavy soustružnického nože  
(pozn. 1 – směr vektoru hlavního řezného pohybu (předpokládaný), 2 – směr posuvového 

pohybu, 3 – uvažovaný bod ostří. 
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Nástrojová rovina ostří Ps je rovina tečná k ostří v uvaţovaném bodě ostří, kolmá 
na rovinu základní Pr. 

Nástrojová rovina ortogonální Po je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří, 
kolmá na nástrojovou rovinu základní Pr a nástrojovou rovinu ostří Ps. 

Nástrojová rovina normálová Pn je rovina kolmá na ostří S v uvaţovaném bodě 
ostří. Jako jediná není obecně kolmá na nástrojovou rovinu základní Pr (pouze kdyţ je úhel 
sklonu ostří λs = 0). 

Nástrojová rovina největšího spádu čela Pg je rovina procházející uvaţovaným 
bodem ostří, kolmá na čelo nástroje Aγ a na nástrojovou rovinu základní Pr. Vyznačuje se 
tím, ţe úhel čela měřený v této rovině je největší, tedy γg je maximální. 

Nástrojová rovina největšího spádu hřbetu Pb je rovina procházející uvaţovaným 
bodem ostří, kolmá na rovinu hřbetu nástroje Aα a na nástrojovou rovinu základní Pr. 
Vyznačuje se tím, ţe úhel hřbetu měřený v této rovině je nejmenší, tedy αb je minimální. 

10.2 Pracovní roviny 

V pracovní (efektivní, kinetické) souřadnicové soustavě se identifikuje geometrie 
řezné části nástroje v procesu řezání. Roviny pouţívané v pracovní souřadnicové soustavě 
se nazývají pracovní roviny. 

Pracovní rovina základní Pre je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří a je 
kolmá na předpokládaný směr řezného pohybu. 

Pracovní rovina boční Pfe je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří, je 
rovnoběţná se směrem posuvového pohybu a je kolmá na pracovní rovinu základní Pre. 

Pracovní rovina zadní Ppe je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří, kolmá 
na pracovní rovinu základní Pre a na pracovní rovinu boční Pfe. 

Pracovní rovina ostří Pse je rovina tečná k ostří v uvaţovaném bodě ostří a je 
kolmá na pracovní rovinu základní Pre. 

Pracovní rovina ortogonální Poe je rovina procházející uvaţovaným bodem ostří, 
kolmá na pracovní rovinu základní Pre a pracovní rovinu ostří Pse. 

Pracovní rovina normálová Pne je rovina kolmá na ostří S v uvaţovaném bodě 
ostří. Pracovní rovina normálová Pne je totoţná s nástrojovou rovinou normální Pn, takţe Pne 
= Pn. 

Pracovní rovina největšího spádu čela Pge je rovina procházející uvaţovaným 
bodem ostří, kolmá na čelo nástroje Aγ a pracovní rovinu základní Pre. Tato rovina se 
vyznačuje tím, ţe pracovní úhel čela v ní měřen je ze všech pracovních úhlů čela největší, 
tedy γge je maximální. 

Pracovní rovina největšího spádu hřbetu Pbe je rovina procházející uvaţovaným 
bodem ostří, kolmá na hřbet nástroje Aα a pracovní základní rovinu Pre. Tato rovina se 
vyznačuje tím, ţe pracovní úhel hřbetu v ní měřen je ze všech pracovních úhlů čela 
nejmenší, tedy αbe je minimální. 
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Obr.10.2 Roviny pracovní souřadnicové soustavy soustružnického nože  
(pozn. 1 - směr hlavního pohybu, 2 - směr posuvového pohybu, 3 - směr řezného pohybu,  

4 - uvažovaný bod ostří 

10.3 Nástrojové úhly 

Úhly jsou důleţité pro identifikaci geometrické polohy ostří, čela a hřbetu. Nástrojové 
úhly jsou definovány v nástrojové souřadnicové soustavě a mají index totoţný s indexem 
nástrojové roviny, ve které jsou měřeny. 

10.3.1 Nástrojové úhly polohy ostří 

Nástrojový úhel nastavení hlavního ostří κr leţí mezi nástrojovou rovinou ostří Ps 
a nástrojovou rovinou boční Pf a je měřený v nástrojové rovině základní Pr. 

Nástrojový úhel nastavení vedlejšího ostří κr´ leţí mezi nástrojovou rovinou 
vedlejší ostří Ps´ a rovinou boční Pf, a je měřený v nástrojové rovině základní Pr. 

Nástrojový doplňkový úhel nastavení hlavního ostří ψr je úhlem mezi 
nástrojovou rovinou ostří Ps a nástrojovou rovinou zadní Pp. Nástrojový úhel ψr je vţdy ostrý 
a jeho znaménko je odvozené ze vztahu κr + ψr = 90°. 

Nástrojový úhel špičky εr leţí mezi nástrojovou rovinou ostří Ps a nástrojovou 
rovinou vedlejšího ostří Ps´ a je měřený v nástrojové rovině základní Pr. 

Nástrojový úhel sklonu hlavního ostří λs leţí mezi ostřím S a nástrojovou rovinou 
základní Pr a je měřený v nástrojové rovině ostří Ps. Úhel λs můţe nabývat kladných, 
nulových nebo záporných hodnot. Kladných hodnot nabývá tehdy, je-li špička nástroje 
nejvyšším bodem ostří, záporných hodnot naopak je-li bodem nejniţším. 
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10.3.2 Nástrojové úhly čela 

Nástrojový ortogonální úhel čela γo je úhel mezi čelem nástroje Aγ a nástrojovou 
základní rovinou Pr a je měřený v nástrojové ortogonální rovině Po. 

Nástrojový boční úhel čela γf je úhel mezi čelem nástroje Aγ a nástrojovou 
základní rovinou Pr a je měřený v nástrojové boční rovině Pf.  

Nástrojový zadní úhel čela γp je úhel mezi čelem nástroje Aγ a nástrojovou 
základní rovinou Pr a je měřený v nástrojové zadní rovině Pp.  

Nástrojový normálný úhel čela γn je úhel mezi čelem nástroje Aγ a nástrojovou 
základní rovinou Pr a je měřený v nástrojové normálné rovině Pn.  

Nástrojový úhel největšího spádu čela γg je úhel mezi čelem nástroje Aγ a 
nástrojovou základní rovinou Pr a je měřený v nástrojové rovině největšího spádu čela Pg. Je 
ze všech nástrojových úhlů čela největší. 

10.3.3 Nástrojové úhly hřbetu 

Nástrojový ortogonální úhel hřbetu αo je úhel mezi hřbetem nástroje Aα a 
nástrojovou rovinou ostří Ps a je měřený v nástrojové ortogonální rovině Po. 

Nástrojový boční úhel hřbetu αf je úhel mezi hřbetem nástroje Aα a nástrojovou 
rovinou ostří Ps a je měřený v nástrojové boční rovině Pf. 

Nástrojový zadní úhel hřbetu αp je úhel mezi hřbetem nástroje Aα a nástrojovou 
rovinou ostří Ps a je měřený v nástrojové zadní rovině Pp. 

Nástrojový normálný úhel hřbetu αn je úhel mezi hřbetem nástroje Aα a 
nástrojovou rovinou ostří Ps  a je měřený v nástrojové normálové rovině Pn. 

Nástrojový úhel největšího spádu hřbetu αb je úhel mezi hřbetem nástroje Aα a 
nástrojovou rovinou ostří Ps a je měřený v nástrojové rovině největšího spádu hřbetu Pb. Je 
ze všech nástrojových úhlů hřbetu nejmenší. 

10.3.4 Matematické závislosti mezi nástrojovými úhly 

Ve všech rovinách platí α + β + γ  = 90°, tedy součet úhlů čela, hřbetu a břitu v 
nástrojové souřadnicové soustavě v rovině normálové Pn, ortogonální Po, boční Pf a zadní Pp 
je roven 90°. Můţeme podrobněji rozepsat konstatování do rovnic pro jednotlivé nástrojové 
roviny: 

αo + βo + γo  = 90° 

αp + βp + γp  = 90° 

αf + βf  + γf  = 90° 

αn + βn + γn  = 90° 

Pro nástrojové úhly v nástrojové rovině základní Pr platí: 

κr + κr´+ εr  = 180° a  κr + ψr  = 90°. 
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10.4 Praktické příklady nástrojových rovin na konkrétních nástrojích 

 

 

Obr. 10.3 Nástrojové úhly v rovinách Pr , Pf , Pp , Ps ,Po , Pn zakresleny na pravém ubíracím 
soustružnickém noži 
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Obr. 10.4  Nástrojové úhly v rovinách Pb , Pg  zakresleny na pravém ubíracím 
soustružnickém noži 
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10.5 Zadání úlohy 

Proveďte popis zadaného řezného nástroje a proměření jeho nástrojové geometrie. 

 

Postup práce: 

1. Nakreslete jednoduché schéma řezného nástroje. 

2. Určete jeho název, popište jeho základní části. 

3. Určete řezný materiál břitu nástroje a moţnosti jeho pouţití. 

4. Stanovte předpokládanou kinematiku řezného nástroje a změřte jeho 
nástrojové úhly v jednotlivých rovinách. 

5. Naměřenou geometrii nástroje vyneste graficky. 

6. Nakreslete diagram čela nebo hřbetu. 

 

Pomůcky: 

 řezný nástroj, 

 šablony, 

 úhloměry. 
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10.6 Vypracování úlohy 

 

1. Nakreslete jednoduché schéma řezného nástroje 

 

Označení nástroje: 20x20x200 S2A ČSN 371 

 

Obr. 10.5 Schéma a popis řezného nástroje 

 

2. Určete jeho název, popište jeho základní části 

 

Jedná se o vnější, pravý soustruţnický nůţ se čtvercovým průřezem upínací části. 
Tělo nástroje je vyrobeno z konstrukční oceli 11 700 a má připájenou řeznou destičku jejíţ 
vlastnosti jsou popsány v následující části. Základní části řezného nástroje jsou popsány na 
obrázku 10.5. 

 

3. Určete řezný materiál břitu nástroje a moţnosti jeho pouţití 

 

Nástroj se pouţívá pro hlazení, hrubování oceli, ocelolitiny a temperované litiny. 
Pouţitý materiál je vysokotitanový materiál soustavy WC – TiC – Co. Je určen především pro 
hlazení a polohrubování soustruţením, frézováním oceli (40 – 140 MPa), ocelolitiny, 
a temperované litiny.Je velmi vhodný pro kopírování, hlazení soustruţením a frézováním 
nerezavějících ocelí a ţárupevných ocelí. (Pro hlazení se doporučuje pouţívat frézových 
hlav). Doporučuje se pro hladký přerušovaný řez, nestejnosměrnou hloubku třísky, čistý 
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povrch materiálu bez písku a vměstků. Je vhodný pro vrtání hlubokých děr do oceli, loupání 
tyčí na tuhých loupacích strojích. Obrábění také na starších, méně tuhých strojích, na 
kterých je však moţno docílit doporučené řezné podmínky. 

 

4. Stanovte předpokládanou kinematiku řezného nástroje a změřte jeho 
nástrojové úhly v jednotlivých rovinách 

 

S ohledem na konstrukci a geometrii břitu nástroje se doporučuje vnější podélné 
soustruţení. Nástrojové úhly změřené v příslušných rovinách jsou zapsány v následující 
tabulce.  

Tab. 10.1 Naměřené hodnoty nástrojových úhlů 

úhel αf αo αp γf γo γp λs κr κr´ εr 

stupeň 9° 8° 10° 7° 5° 7° -5 60° 30° 90° 

 

5. Naměřenou geometrii nástroje zakreslete graficky 

 

 

Obr. 10.6 Geometrie nástroje 
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6. Nakreslete diagram čela nebo hřbetu 

 

 

Obr. 10.7 Břitový diagram řezného nástroje pro nástrojovou soustavu 

 

7. Zhodnocení měření 

 

Na řezný nástroj jsou kladeny velké poţadavky. Aby byly splněny, musí být zaručena 
geometrie řezu nástroje a jeho ostatní parametry. Velikosti geometrických veličin nástroje 
závisí na podmínkách při obrábění a vlastnostech obráběného materiálu.  

Kontrola pouţívaných nástrojů je obdobná. Některé rozměry se kontrolují 
jednoduchými délkovými nebo úhlovými měřidly, pro jiné jsou určena speciální měřidla. 

Ze získaných a zpracovaných poznatků vyplývá, ţe konstrukce (tedy tvar tělesa) 
řezného nástroje a geometrie jeho řezné části přímo nebo nepřímo předurčuje jeho 
pouţitelnost pro speciální úseky dané operace. Materiál nástroje a to především jeho řezné 
části umoţňuje při vhodně zvolených řezných parametrech efektivně obrábět konkrétní 
materiály obráběných součástí.  
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8. Ukázka měření 

 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny konkrétní ukázky měření úhlů. 

 

 

Obr. 10.8 Ukázka použití přípravku na měření nástrojových úhlů v jednotlivých rovinách 

 

 

Obr. 10.9 Ukázka měření úhlu čela v rovině zadní Pp  
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Obr. 10.10 Ukázka měření úhlu hřbetu v rovině ortogonální Po  
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11 ÚLOHA Č. 8 – TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Výrobní proces je soubor na sobě nezávislých činností, při kterých se přetváří 
výchozí materiál v hotový výrobek. Účelné pořadí a počet jednotlivých fází, které jsou 
nezbytně nutné pro realizaci výroby nebo montáţe určitého výrobku (např. součásti, 
montáţního celku), nazýváme výrobní nebo montáţní postup. 

Obsahuje-li výrobní postup pouze sled technologických činností, nazývá se 
technologický postup, a obsahuje-li pouze činnost pracovníka, nazývá se pracovní postup. 
V praxi se nejčastěji vyskytuje souhrn těchto činností s názvem výrobní postup. 

11.1 Technologický postup a jeho členění 

Technologický postup je organizovaný sled kvalitativních a kvantitativních změn, 
jimiţ prochází obrobek při své přeměně v hotový výrobek. Určuje potřebné výrobní zařízení, 
nástroje, přípravky, řezné, upínací, pracovní a měřicí podmínky potřebné pro danou operaci 
tak, aby součást byla podle daného postupu vyrobitelná s minimálními náklady a splňovala 
poţadavky dané technickou dokumentací. 

Podle účelu a typu výroby se technologické postupy dělí aţ do čtyř stupňů na 
jednotlivé operace, úseky, úkony a pohyby. 

 
Obr. 11.1 Členění technologického postupu 

 operace - ukončená a souvisle prováděná část výrobního procesu vykonaná na 
jednom nebo několika pracovních předmětech na jednom pracovišti, zpravidla 
jedním nebo skupinou pracovníků (např. soustruţení, frézování, broušení, 
lapování, tepelné zpracování, kontrola rozměrů), 

 úsek - část operace, při které se vykonává práce za přibliţně stejných 
technologických podmínek (např. soustruţení se rozděluje na úsek hrubování 
a úsek soustruţení na čisto, tedy dva úseky jedné operace), 

 úkon - ucelená jednoduchá pracovní činnost (např. upnutí obrobku, nastavení 
řezných podmínek, zapnutí stroje), 

 pohyb - nejjednodušší část pracovní činnosti ve výrobním postupu, popisované 
zejména v hromadné výrobě a u montáţních prací (např. uchopit klíč, vloţit 
obrobek do sklíčidla, utaţení šroubu, stlačení vypínače stroje). 

Výrobní postup je vedle výrobního výkresu a konstrukčního kusovníku jedním ze 
základních výrobních dokumentů. Kromě identifikačních údajů (číslo zakázky, číslo výkresu 
součásti apod.) obsahuje výrobní postup technické, organizační a ekonomické informace 
nezbytné pro realizaci výrobního procesu. 
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Ve výrobní postup se uvádí následující informace: 

 identifikační údaje postupu, 

 počet vyráběných kusů, 

 typ a rozměry polotovaru před obrábění, 

 výrobní zařízení, nástroje, přípravky a měřidla, 

 řezné (technologické) podmínky, 

 popis prací a výrobních metod ve vhodném pořadí, 

 reţimy práce obráběcích strojů, 

 čas nutný k provedení jednotlivých operací, 

 místo, kde má být výroba uskutečněna (dílna, pracoviště), 

 termín zhotovení součásti, 

 odměny za vykonanou práci aj. 

11.2 Sled operací 

Operace by měly být řazeny v takovém sledu (pořadí), aby výrobní postup zajišťoval 
technické podmínky poţadované konstruktérem ve výrobním výkrese. Při návrhu sledu 
operací je nutné přihlíţet k tomu, aby předcházející operace upravovaly povrch součásti pro 
operace následující, a to tak, aby se součásti daly ve stroji rychle, bezpečně, přesně ustavit 
a upnout. 

Obecně první operací je příprava materiálu, která zajišťuje přípravu polotovaru a 
hutního materiálu. Ve výrobních postupech tato příprava nebývá uvedena. Pro další sled 
operací platí pravidlo, ţe hrubovací operace se zařazují na počátek a operace, které dávají 
součásti konečný tvar, ovlivňují přesnost a jakost se zařazuji aţ na konec výrobního postupu. 

Je vhodné do postupu zařadit také kontrolní operace, které mají zajistit dodrţení 
poţadovaných rozměrových a kvalitativních parametrů v jednotlivých operacích 
technologického postupu. V technologickém postupu je nutné závěrem uvést, kam bude 
dílec po zhotovení předán (sklad, mezisklad, montáţ, expedice atd.). 

11.3 Zásady pro vypracování technologického postupu 

Vypracování technologických postupů je velmi různorodé a ani výrobní postupy na 
stejnou součást nejsou v různých dílnách téhoţ závodu shodné. Práce technologa se můţe 
usnadnit organizačními pomůckami a prostředky i vyuţitím dřívějších zkušeností a zvyklostí 
v provozu. Při tvorbě technologického postupu se zpracovává velké mnoţství informací. 
Neexistuje přesný návod pro jeho tvorbu, ovšem lze všeobecně postupovat podle níţe 
uvedené metodiky: 

 studium výrobních výkresů (zohlednit tvary, rozměry, tolerance, jakost povrchu, 
údaje v popisném poli, poznámky o tepelném zpracování, povrchové úpravě aj.), 

 kontrola údajů o materiálu zadaných konstruktérem z hlediska navrţené 
technologie (určení přídavků, velikosti polotovaru, neopomenout přípravu 
materiálu ve skladu a v případě nutností předepsat materiálové zkoušky), 

 určení výchozí základny, coţ je plocha, od které bude součást obráběna, nebo ke 
které jsou ostatní plochy a osy vztaţeny, 

 stanovení operací a optimálního sledu těchto operací, 
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 popis rozsahu operací (měl by být stručný, srozumitelný, jednoznačný a úplný, 
pokud je to poţadováno, tak rozpis aţ na úseky, úkony a pohyby), 

 stanovení pracoviště a stroje (podle číselníku se stanoví, na které dílně a stroji 
bude operace prováděna), 

 kooperace (pokud se jedná o součást celku, kterou nejsme schopni vyrobit, tak je 
nutno zajistit její výrobu v jiném podniku), 

 určení výrobních pomůcek (běţné i speciální), 

 rozbor a zhodnocení jednotlivých variant výrobních postupů, 

 konečný návrh výrobního postupu, 

 hodnocení hospodárnosti zvoleného postupu. 

11.4 Technologičnost konstrukce výrobku 

Technologičností konstrukce se nazývá stupeň shody konstrukce s optimálními 
výrobními podmínkami při jejím zhotovování v daném způsobu výroby. Pod tímto pojmem 
tedy rozumíme v rámci moţností snadnou vyrobitelnost a smontovatelnost dané součástky 
a montáţního celku. 

Konstruktér vychází při návrhu z funkčnosti a často volí nevhodné materiály, vysoké 
tolerance a jakost povrchu a sloţitý tvar součásti. S těmito poţadavky se potom dostávají do 
sporu s technologem, jehoţ snahou je vyrobit součástku s minimálními náklady. Prakticky by 
měl konstruktér dodrţovat tyto zásady: 

 pouţívat co nejvíce normalizovaných částí, 

 zmenšovat počet a zjednodušovat tvar součástí, 

 tvořit součásti s multifunkčními plochami, 

 zvolit co nejméně obráběných ploch na součástce, 

 upřednostňovat lépe obrobitelné materiály, 

 zvyšovat vyuţití materiálu, 

 volit vhodné konstrukční základny, aby se daly pouţít i jako technologické, 

 předepisovat vhodnou přesnost a drsnost povrchu, 

 přizpůsobit tvar obráběných ploch tvaru nástrojů, kterými se bude obrábět, 

 zohlednit poţadavky jednoduché montáţe apod. 

Důleţitá je taktéţ komunikace mezi technologem a konstruktérem. Kaţdý technolog 
musí být také konstruktérem a opačně. Hlavní poţadavky na konstrukci součásti z hlediska 
technologičnosti jsou následující: 

 
Obr. 11.2 Příklady technologičnosti konstrukce 
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11.5 Zadání úlohy 

 

Zpracujte technologický postup pro zadanou součást. Vypracování úlohy obsahuje: 

Výrobní výkres 

Zpracujte výrobní postup součásti pro malosériovou výrobu. (sled operací, 
č. pracoviště, operace rozdělit na úseky, návrh obráběcího stroje, návrh řezných strojů pro 
jednotlivé úseky, návrh pomůcek, měřidel, určení řezných podmínek. V postupu  pro 
jednotlivé úseky nakreslete jednotlivé náčrty, z nichţ bude jasné způsob upnutí.  

Vyznačte: plochy, které se obrábějí, nástroje a jejich schéma, včetně uvedení 
kinematiky řezného pohybu.  

Uveďte alternativní řešení sledu operací s uvedením výhod či nevýhod oproti 
předchozího řešení. 

Pro zvolenou operaci uveďte alternativní řešení sledu jednotlivých úseků s uvedením 
výhod a nevýhod. 

Uveďte pomůcky. 

11.6 Příklad technologického postupu 

1.Výrobní postup je zpracován na obrázku 11.3. 

 

2. Alternativní sled operací 

Soustruţení musí být jako první operace, abychom mohli dosáhnout potřebných 
rozměrů (pro frézování) pro následující operace. Frézování a broušení můţeme libovolně 
zaměnit. Broušení by ale mělo zůstat jako poslední operace (moţné poškození broušených 
ploch jinými operacemi). Odjehlení provedeme aţ po dokončení veškerých operací. Kontrola 
je důleţitá z hlediska kvality výrobku a provádí se  po ukončení veškerých prací. 

 

3. Alternativní sled úkonů 

Při soustruţení můţeme nejdříve všechny plochy hrubovat, poté soustruţit na čisto, 
coţ by vedlo k většímu mnoţství otáčení obrobku. To by se mohlo projevit na kvalitě 
přesnosti (nepřesné upnutí). Broušení jednotlivých ploch můţeme provádět také libovolně. 
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VŠB – TUO 

Technologický 

postup: 
SB2BST03-RAS143-03 

Celkem 

listů: 
4 

Číslo výkresu: SB2BST03-RAS143-02 
Hrubá 

hmotnost: 
1,716 kg 

Vypracoval: Adam Raszyk Číslo sestavy: SB2BST03-RAS143-01 
Čistá 

hmotnost: 
1,329 kg 

Datum: 17. 12. 2008 Materiál: 11 600 Počet kusů: 100 

Název součásti: Hřídel Polotovar: TYČ Φ40–174 ČSN 42 5510 
Rozměr pro 

1 kus: Φ35 – 170 

 

 

 

čísl. 

op. 
Pracov. Popis práce Náčrt operace 

Nástroje, 

měřidla, 

přípravky 

Řezné parametry 

vc  

[m/min] 
ap  

[mm] 

f  

[mm] 

1 5961 
Řezat tyč  na 

délku 175 mm 

 

Rámová pila 

svinovací metr 
– – – 
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čísl. 

op. 
Pracov. Popis práce Náčrt operace 

Nástroje, 

měřidla, 

přípravky 

Řezné parametry 

vc  

[m/min] 
ap 

[mm] 

f 

[mm] 

2.1 4116 
Upnout obrobek 

do sklíčidla 

 

SUI 40/11500 – – – 

2.2 4116 Zarovnat čelo 

 

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý  

 

145 0,5 0,5 

2.3 4116 

Vrtat středící 

důlek A4 

ČSN 01 4915 
 

Vrták A 

ČSN 22 1110 
25 – 0,13 

2.4 4116 

Otočit součást a 

upnout do 

sklíčidla 

 

SUI 40/11500 – – – 

2.5 4116 
Zarovnat čelo na 

délku 170mm  

 

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý, 

posuvné měřidlo 

145 0,5 0,5 

2.6 4116 

Vrtat středící 

důlek A4 

ČSN 01 4915 
 

Vrták A 

ČSN 22 1110 
25 – 0,13 

2.7 4116 

Upnout součást 

mezi hroty 

pomocí 

unášecího srdce  

SUI 40/11500 – – – 

2.8 4116 

Hrubovat 

z Φ 40mm na 

Φ 35,2mm po 

celé délce 

obrobku  

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý, 

posuvné měřidlo 

100 0,35 1,5 

2.9 4116 

Hladit 

z Φ 35,2mm na 

Φ 35mm 

 

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý, 

posuvné měřidlo 

174 0,2 1,5 
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čísl. 

op. 
Pracov. Popis práce Náčrt operace 

Nástroje, 

měřidla, 

přípravky 

Řezné parametry 

vc  

[m/min] 
ap  

[mm] 

f 

[mm] 

2.10 4116 

Hrubovat 

z Φ 35mm na 

Φ 30,2mm délku 

137mm od čela 1 

 

 

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý 

posuvné měřidlo 

100 0,35 1,5 

2.11 4116 

Hladit 

z Φ 30,2mm na 

Φ 30mm délku 

63,75mm od 

čela 1  

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý 

posuvné měřidlo 

174 0,2 1,5 

2.12 4116 

Hrubovat 

z Φ 30mm na 

Φ 25,2mm délku 

63,75mm od 

čela 1  

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý 

posuvné měřidlo 

100 0,35 1,5 

2.13 4116 
Srazit hranu 

1x45° 

 

Soustružnický 

ubírací nůž 

ohnutý pravý 

174 0,2 1,5 

2.14 4116 
Srazit hranu 

1x45° 

 

Soustružnický 

ubírací nůž 

ohnutý pravý 

174 0,2 1,5 

2.15 4116 
Otočit součást 

mezi hroty 

 

SUI 40/11500 – – – 

2.16 4116 

Hrubovat 

z Φ 35mm na 

Φ 30,2mm délku 

21mm od čela 2  

Soustružnický 

ubírací nůž 

stranový pravý 

posuvné měřidlo 

100 0,35 1,5 

2.17 4116 
Srazit hranu 

1x45° 

 

Soustružnický 

ubírací nůž 

ohnutý pravý 

174 0,2 1,5 

2.18 4116 

Soustružit zápich 

tloušťky 1,6H12 

na Φ 28,6h11 
 

Soustružnický 

nůž zapichovací 

posuvné měřidlo 

174 0,2 1,5 



 79 

čísl. 

op. 
Pracov. Popis práce Náčrt operace 

Nástroje, 

měřidla, 

přípravky 

Řezné parametry 

vc  

[m/min] 
ap  

[mm] 

f   

[mm] 

3.1 5510 

Brousit na čisto 

plochy Φ 30,2 na 

Φ 30k6 
 

Brusný kotouč 

plochý 

ČSN 22 4510 

mikrometr 

25 
vo = 42 

m/min 
0,01 

3.2 5510 

Brousit na čisto 

plochy Φ 25,2 na 

Φ 25k6 
 

Brusný kotouč 

plochý 

mikrometr 

25 
vo = 42 

m/min 
0,01 

4 5160 

Frézovat drážky 

8P9 délky 

l = 28mm a 

l = 40mm 

 

Fréza na drážky 

per 

posuvné měřidlo 

30 0,2 3,2 

5 9421 

Zámečnické 

práce (srazit 

ostré hrany) 

 

Pilník, 

trojhranný 

škrabák 

– – – 

6 9863 

Kontrola 

rozměrů dle 

zadaného 

výkresu součásti 

 Posuvné 

měřítko, 

třmenový kalibr 

univerzální, 

mikrometr 

– – – 

7 9913 
konzervace a 

balení 

konzervace mazacím tukem 

balení po 10 ks na paletu  mazací tuk 

balicí papír 
– – – 

8 9924 expedice 

převoz do meziskladu 

paletový vozík – – – 

 

Obr. 11.3. Ukázka technologického postupu 
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