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ÚLOHA Č.12 

OZUBENÉ KOLESÁ – MERANIE ROZMERU CEZ ZUBY 

1. Zadanie: 

Odmerať rozmer cez zuby daného ozubeného kolesa, určiť odchýlky rozmeru cez zuby a posúdiť 
vhodnosť použitia daného ozubeného kolesa. 

2. Cieľ merania: 

Oboznámiť sa s podstatou kontroly ozubeného kolesa metódou merania rozmeru cez zuby a so 
spôsobom posudzovania vhodnosti použitia meraného ozubeného kolesa. 

3. Použité ozna čenie: 

 meranie 

 priemeru hlavovej kružnice rozmeru cez zuby 

počet zubov ozubeného kolesa   

modul ozubeného kolesa   

záberový uhol   

involuta záberového uhla   

počet meraní     

nameraná hodnota     

výberový priemer     

počet zubov pre meranie    

teoretická hodnota    

nameraná odchýlka    

výberový priemer odchýlok    

smerodajná odchýlka    

maximálna pravdepodobná hodnota 1    

minimálna pravdepodobná hodnota 1    

maximálna nepresnosť meradla   

štandardná neistota typu B 2   

koeficienty rozšírenia (1, 2, 3)   

rozšírená neistota merania 3   

výsledok merania   

   
1 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 99,73% 
2 pre rovnomerné rozdelenie 
3 pre normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou 95,45% 
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4. Kľúčové slová: 

ozubené koleso, uhol záberu, modul, počet zubov, rozmer cez zuby, tanierikový mikrometer, odchýlka 
rozmeru cez zuby, smerodajná odchýlka, výsledok 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 

posuvné meradlo         

strmeňový mikrometer         

tanierikový mikrometer         

Pomôcky: meracia prizma, konzervačná súprava 

Schéma merania: 
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9. Podmienky merania: 

  

  

10. Postup merania: 

• očistiť a odkonzervovať merané ozubené koleso, meracie dotyky vybraného posuvného meradla resp. 
strmeňového mikrometra a použité pomôcky, 

• zistiť funkčnosť vybraného meradla a skontrolovať nulu, 

• zistiť počet zubov ozubeného kolesa, odmerať pomocou vybraného posuvného meradla resp. 
strmeňového mikrometra 5× hlavovú kružnicu ozubeného kolesa, vypočítať modul ozubeného kolesa a 
určiť na základe príslušnej normy skutočný modul daného ozubeného kolesa, 

• na základe zistených parametrov vypočítať a určiť počet zubov cez ktoré sa bude merať rozmer cez zuby 
a menovitú hodnotu rozmeru cez zuby, 

• očistiť a odkonzervovať zvolený tanierikový mikrometer a odmerať pomocou neho rozmer cez zuby 
ozubeného kolesa, 

• namerané hodnoty zapísať do pripravenej tabuľky, 

• po ukončení merania očistiť a nakonzervovať ozubené koleso, meracie dotyky použitých meradiel a 
pomôcky, 

• z nameraných hodnôt určiť 

- odchýlky rozmeru cez zuby, 

- výberový priemer odchýlok rozmeru cez zuby, 

- výberový priemer rozmeru cez zuby, 

- smerodajnú odchýlku, 

- maximálnu a minimálnu pravdepodobnú hodnotu rozmeru cez zuby, 

- maximálnu nepresnosť meradla, 

- štandardnú neistotu typu B, 

- rozšírenú neistotu merania, 

- výsledok merania, 

• graficky znázorniť odchýlky rozmeru cez zuby a zakótovať 

- menovitú hodnotu rozmeru cez zuby, 

- ľubovoľnú odchýlku rozmeru cez zuby, 

- výberový priemer odchýlok rozmeru cez zuby, 

- výberový priemer rozmeru cez zuby, 

- maximálnu a minimálnu pravdepodobnú hodnotu rozmeru cez zuby, 

• posúdiť vhodnosť použitia ozubeného kolesa pre vybranú triedu presnosti a skupinu bočnej vôle podľa 
príslušnej normy. 

11. Výsledky merania a ich spracovanie: 

Tabuľka nameraných hodnôt priemeru hlavovej kružnice: 

i 1 2 3 4 5 

      

 



  

Kaťuch P., Kováč J.: Metrológia v strojárstve. Laboratórne úlohy - pracovné listy - úloha č.12 5 

Tabuľka nameraných hodnôt a vypočítaných  odchýlok rozmeru cez zuby: 

i   i   

1   14   

2   15   

3   16   

4   17   

5   18   

6   19   

7   20   

8      

9      

10      

11      

12      

13   

 

   

Spracovanie nameraných hodnôt: 
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Grafické znázornenie výsledkov merania: 

 Mierka: 

 

 

12. Záver a zhodnotenie merania: 

Sú všetky odchýlky rozmeru cez zuby záporné? Sú kladné odchýlky prijateľné? Prečo? Je možné ešte 
ozubené koleso používať v nejakej triede presnosti? 
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