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ÚLOHA Č.11 

ZÁVITY – MERANIE STREDNÉHO PRIEMERU ZÁVITU TROJDRÔTIKOVOU METÓDOU 

1. Zadanie: 

Meraním trojdrôtikovou metódou posúdiť stredný priemer závitu súčiastky a zistiť či vyhovuje z hľadiska 
dovolených odchýlok. 

2. Cieľ merania: 

Oboznámiť sa s podstatou merania základného parametra závitu, teda stredného priemeru trojdrôtikovou 
metódou. 

3. Použité ozna čenie: 

veľký priemer vonkajšieho závitu   

stúpanie závitu   

vrcholový uhol závitu   

stredný priemer závitu   

teoretický priemer drôtika   

priemer drôtika vybraný zo sady   

teoretická hodnota rozmeru cez drôtiky   

korekcia na uhol stúpania   

korekcia na merací tlak   

počet meraní   

nameraná hodnota rozmeru cez drôtiky   

korigovaná hodnota rozmeru cez drôtiky*   

systematická chyba meracieho prístroja   

odchýlka stredného priemeru závitu   

výberový priemer nameraných hodnôt rozmeru cez drôtiky   

výberový priemer korigovaných hodnôt rozmeru cez drôtiky*   

horná hraničná odchýlka vybraného uloženia   

dolná hraničná odchýlka vybraného uloženia   

maximálna nepresnosť meracieho prístroja   

maximálna nepresnosť drôtikov   

štandardná neistota typu B prístroja 1, 2   

štandardná neistota typu B drôtikov 3   

celková neistota merania   
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rozšírená neistota merania 4   

koeficienty rozšírenia (1, 2, 3, 4)   

výsledok merania   

    
* počítať ak je známa systematická chyba z protokolu použitého prístroja 
1 pri univerzálnom dĺžkomere pre rovnomerné rozdelenie 
2 pri mikrometri pre rovnomerné rozdelenie 
3 pre rovnomerné rozdelenie 
4 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 95,45% 

4. Kľúčové slová: 

závit, stredný priemer závitu, stúpanie závitu, metrický závit, tolerovanie závitu, trojdrôtiková meracia 
metóda, univerzálny dĺžkomer, mikrometer, nepresnosť meracieho prístroja, neistota merania 

5. Úvod: 
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6. Objekt merania: 

  

  

 

7. Metóda merania: 

  

  

8. Meracie prístroje a pomôcky: 

 výrobca 
výrobné 

(inv.) číslo 
merací 
rozsah 

najmenší 
dielik 

závitové mierky        

sada meracích drôtikov        

univerzálny dĺžkomer         

mikrometer so stojančekom         

posuvné meradlo         

strmeňový mikrometer         

Pomôcky: konzervačná súprava 
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Schéma merania: 

 

9. Podmienky merania: 

  

  

10. Postup merania: 

• očistiť a odkonzervovať meranú súčiastku a meracie dotyky posuvného meradla resp. strmeňového 
mikrometra, zistiť funkčnosť a skontrolovať nulu, 

• zistiť typ závitu a jeho základné parametre pomocou zvoleného meradla, závitových mierok a následne 
z príslušnej normy, 

• na základe zistených parametrov vypočítať teoretický priemer drôtika a teoretický rozmer cez drôtiky 
s uvažovaním korekcie na uhol stúpania a merací tlak, 

• zo sady meracích drôtikov vybrať trojicu, ktorej priemer je najbližší vyšší k vypočítanej teoretickej hodnote 
priemeru drôtika, 

• očistiť a odkonzervovať trojicu drôtikov a dotyky meracieho prístroja, zistiť funkčnosť prístroja a nastaviť 
nulu, 

• vložiť vybrané drôtiky do závitových medzier podľa schémy merania a vykonať 5 meraní náhodne po 
dĺžke závitu, 

• namerané hodnoty rozmeru cez drôtiky zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania očistiť a nakonzervovať súčiastku, meracie dotyky meradiel a meracích prístrojov, 

• korigovať namerané hodnoty ak sú známe systematické chyby z protokolu prístroja, 

• z nameraných hodnôt určiť 

- odchýlky stredného priemeru závitu, 

- (korigovaný) výberový priemer rozmeru cez drôtiky, 

- štandardnú neistotu typu B meracieho prístroja, 

- štandardnú neistotu typu B meracích drôtikov, 

- celkovú neistotu merania, 

- rozšírenú neistotu merania, 

- výsledok merania, 

• posúdiť vhodnosť závitu pre vybrané uloženie a stupeň presnosti podľa príslušnej normy, 

• graficky znázorniť teoretickú hodnotu rozmeru cez drôtiky a odchýlky stredného priemeru závitu, 
zakótovať ľubovoľnú (korigovanú) nameranú hodnotu rozmeru cez drôtiky a jej odchýlku, vyznačiť 
tolerančné hranice vybraného uloženia. 
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11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt: 

i    

1    

2    

3    

4    

5    

Spracovanie nameraných hodnôt: 
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Grafické znázornenie výsledkov merania: 

 Mierka: 

 

12. Záver a zhodnotenie merania: 

Prečo je potrebné opraviť namerané hodnoty o známe systematické chyby? Sú medzi nameranými 
hodnotami také, ktoré viditeľne vybočujú? Čím mohli byť spôsobené výrazne rozdiely v nameraných 
hodnotách? Čo malo z vášho pohľadu najväčší vplyv na precíznosť a správnosť merania? Z akého dôvodu 
resp. v akom prípade je potrebné posudzovať vhodnosť závitu? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

13. Použitá literatúra: 

  

  

  

 

Podpis vyučujúceho:   Dátum:   


