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ÚLOHA Č.9 

ODCHÝLKY TVARU A POLOHY – MERANIE KRUHOVITOSTI A RADIÁLNEHO HÁDZANIA 

1. Zadanie: 

Pre vonkajšiu valcovú plochu určiť 

a) odchýlku kruhovitosti dvojbodovou (priemerovou) meracou metódou, 

b) odchýlku kruhovitosti radiálnou meracou metódou, 

c) radiálne hádzanie v danom reze (totožnom s rezom pre zadanie b), 

d) úplné radiálne hádzanie. 

2. Cieľ merania: 

Naučiť sa merať na špecializovaných prístrojoch a vyhodnocovať odchýlku kruhovitosti a kruhového i 
celkového radiálneho hádzania matematicky aj graficky. 

3. Použité ozna čenie: 

 zadanie a) zadanie b) zadanie c) zadanie d) 

počet meraní         

hodnota priemeru nameraná v smere x      

hodnota priemeru nameraná v smere y      

nameraná odchýlka       

celková odchýlka kruhovitosti      

odchýlka kruhovitosti v systéme E      

odchýlka kruhovitosti v systéme M      

uhol pootočenia      

polomer nulovej kružnice (NK) *      

vzdialenosť odchýlky od stredu NK *      

x-ová súradnica odchýlky od stredu NK *      

y-ová súradnica odchýlky od stredu NK *      

polomer strednej kružnice *      

x-ová súradnica polohy strednej kružnice *      

y-ová súradnica polohy strednej kružnice *      

maximálna vzdialenosť od osi otáčania      

minimálna vzdialenosť od osi otáčania      

maximálna nameraná odchýlka       

minimálna nameraná odchýlka       
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radiálne hádzanie v danom reze       

úplné radiálne hádzanie      

maximálna nepresnosť meradla         

koeficienty rozšírenia (1, 2)   

štandardná neistota typu B 1         

rozšírená neistota merania 2         

výsledok merania         

       
* vyhodnocovanie v systéme M 
1 pre rovnomerné rozdelenie 
2 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 99,73% 

4. Kľúčové slová: 

radiálne a axiálne hádzanie, kruhové a celkové hádzanie, kruhovitosť, obalový systém vyhodnocovania 
kruhovitosti (E-systém: MIC, MCC, MZC), stredný systém vyhodnocovania kruhovitosti (M-systém: LSC) 

5. Úvod: 
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6. Objekt merania: 

  

  

 

7. Metóda merania: 

  

  



  

4 Kaťuch P., Kováč J.: Metrológia v strojárstve. Laboratórne úlohy - pracovné listy - úloha č.9 

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

najmenší 
dielik 

zariadenie na meranie radiálneho 
hádzania a kruhovitosti 

       

prístroj na meranie ozubených kolies        

číselníkový odchýlkomer         

posuvné meradlo         

strmeňový mikrometer         

Pomôcky: konzervačná súprava 

Schéma merania pre zadanie a): 

 

Schéma merania pre zadanie b) a c): 
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Schéma merania pre zadanie d): 

 

9. Podmienky merania: 

  

  

10. Postup merania: 

pre zadanie a): 

• odkonzervovať meranú súčiastku a meracie dotyky strmeňového mikrometra, 

• zistiť funkčnosť strmeňového mikrometra a skontrolovať nulu, 

• merať priemer súčiastky v dvoch na seba kolmých smeroch x a y (počet meraní 4), 

• namerané hodnoty zapísať do pripravenej tabuľky a určiť odchýlku kruhovitosti ako maximálnu z hodnôt 
odchýlok pre jednotlivé merania, 

pre zadanie b): 

• odkonzervovať funkčné časti meracieho prístroja a merací dotyk odchýlkomera, 

• zistiť funkčnosť prístroja a odchýlkomera, 

• upnúť súčiastku medzi hroty a nastaviť odchýlkomer približne do stredu meracieho rozsahu, 

• nastaviť na odchýlkomeri nulu, merať odchýlky v závislosti na uhle pootočenia 10°, 

• namerané hodnoty zapísať do pripravenej tabuľky, 

• zostrojiť polárny diagram a určiť z neho 

- odchýlku kruhovitosti v systéme E a systéme M, 

- hodnotu radiálneho hádzania, 

pre zadanie c): 

• merať maximálnu a minimálnu odchýlku pri pootočení súčiastky o 360°, 

• namerané hodnoty zapísať do pripravenej tabuľky a určiť hodnotu radiálneho hádzania v danom reze, 

pre zadanie d): 

• merať maximálnu a minimálnu odchýlku pri pootočení súčiastky o 360° v troch rezoch kolmých na os 
otáčania, 

• namerané hodnoty pre jednotlivé rezy zapísať do pripravenej tabuľky a určiť hodnotu úplného radiálneho 
hádzania, 

• po ukončení merania očistiť a nakonzervovať súčiastku, meracie dotyky mikrometra, odchýlkomera a 
meracieho prístroja. 
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11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka pre zadanie a): 

i    

1    

2    

3    

4    

Tabuľka pre zadanie b): 

M-systém M-systém 
i   

   
i   

   

1      19      

2      20      

3      21      

4      22      

5      23      

6      24      

7      25      

8      26      

9      27      

10      28      

11      29      

12      30      

13      31      

14      32      

15      33      

16      34      

17      35      

18      

 

36      

Tabuľka pre zadanie c): 

i   

B-B   
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Tabuľka pre zadanie d): 

i   

A-A   

B-B   

C-C   

Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie a): 

 

Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie b): 
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Polárny diagram: 

 Mierka: 
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Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie c): 

 

Spracovanie nameraných hodnôt pre zadanie d): 

 

12. Záver a zhodnotenie merania: 

Ktorú z použitých metód merania kruhovitosti by ste uprednostnili a prečo? Je rozdiel v odchýlkach 
kruhovitosti, ktoré ste vyhodnotili v systéme E a M, ak áno prečo? Aké sú hodnoty kruhového a celkového 
radiálneho hádzania súčiastky a môže byť hodnota kruhového hádzania väčšia než hodnota celkového 
hádzania? Čím je spôsobený rozdiel v hodnote radiálneho hádzania určenej z polárneho diagramu a 
hodnote zistenej v úlohe c? 
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