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ÚLOHA Č.7 

SÚRADNICOVÁ MERACIA TECHNIKA – MERANIE DĹŽKOVÝCH A UHLOVÝCH ROZMEROV, 
ODCHÝLOK TVARU, POLOHY A DRSNOSTI POVRCHU 

1. Zadanie: 

Na základe predpisu z výrobného výkresu definujte menovité hodnoty a hraničné odchýlky jednotlivých 
charakteristík. Z meracieho protokolu priraďte charakteristikám ich aktuálne namerané hodnoty a určte ich 
polohu v tolerančnom poli. 

2. Cieľ merania: 

Oboznámiť sa so spôsobom práce na modernom súradnicovom meracom stroji. Naučiť sa čítať výrobné 
výkresy a vyhodnocovať vybrané merané charakteristiky. 

3. Použité ozna čenie: 

menovitá hodnota   

dolná hraničná odchýlka   

horná hraničná odchýlka   

tolerancia   

nameraná hodnota   

odchýlka   

4. Kľúčové slová: 

súradnicová meracia technika, odchýlky dĺžkových rozmerov a uhlov, odchýlky tvaru a polohy, drsnosť 
povrchu, tolerancia, stratégia merania, dotykové a bezdotykové meranie 

5. Úvod: 
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6. Objekt merania: 
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7. Metóda merania: 

  

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 (typ) výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

rozlíšenie 

súradnicový merací stroj         

prenosný dotykový drsnomer         

Pomôcky: snímače, prizmy, zveráky, upínacie prípravky 

Schéma meracieho stroja a snímacieho systému: 

 

 

9. Podmienky merania: 

  

10. Postup merania: 

• na základe štúdia výkresovej dokumentácie definovať menovitú hodnotu, hornú a dolnú hraničnú 
odchýlku a určiť toleranciu pre jednotlivé charakteristiky, 

• zvoliť pre jednotlivé charakteristiky vhodné stratégie merania a nadefinovať snímače aj s prihliadnutím na 
použitý spôsob upnutia meranej súčiastky, 

• zostaviť potrebné snímacie systémy a kalibrovať jednotlivé snímače, 

• vytvoriť merací program ako sled operácií, ktoré bude súradnicový merací stroj postupne vykonávať v 
automatickom režime, 
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• v meracom programe definovať 

- súradný systém súčiastky, 

- bezpečnostný kváder, 

- merané elementy so stratégiami merania a metódou vyhodnocovania, 

- charakteristiky s priradenými elementmi, 

- rýchlosť merania pre automatický režim, 

- formát výstupného protokolu, 

• overiť bezkolízny stav meracieho programu, 

• spustiť program v automatickom režime, 

• podľa protokolu z merania vyplniť tabuľku, zobraziť namerané hodnoty v tolerančnom poli a stanoviť, či 
charakteristiky vyhovujú predpisu na výkrese. 

11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka vyhodnocovaných charakteristík: 

menovitá 
hodnota 

dolná 
hraničná 
odchýlka 

horná 
hraničná 
odchýlka 

tolerancia nameraná 
hodnota odchýlka 

č. 
ch. 

typ 
charakteristiky* 

      

zobrazenie 
tolerančného 

poľa 
stav** 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

 * vybrať z: priemer, vzdialenosť, uhol, rovinnosť, valcovitosť, kolmosť, rovnobežnosť, súosovosť, drsnosť 

 **  ND - nevyhovuje, mimo tolerancie, pod dolnou tolerančnou hranicou 

  NH - nevyhovuje, mimo tolerancie, nad hornou tolerančnou hranicou 

  V - vyhovuje, v tolerancii 
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Spracovanie nameraných hodnôt: 

 

12. Záver a zhodnotenie merania: 

Koľko snímacích systémov a snímačov bolo použitých počas merania? K čomu slúži kalibrácia snímačov 
pred meraním? Prečo sa na meranie odchýlok tvaru použilo skenovanie a nie bodové snímanie? Ktoré z 
charakteristík mimo tolerancie sú podľa Vás opraviteľné a ako? 
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