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Por.
číslo Týždeň Téma prednášky

1. 7. Úvod do predmetu. Základné pojmy metrológie. Chyby merania a 
neistoty merania. Odchýlky. 

2. 8. Základné pojmy v strojárskej technológii. Vznik triesky a klasifikácia 
spôsobov rezania. Pohyby a rýchlosti pri obrábaní.

3. 9. Rezný nástroj, nástrojové roviny a uhly, pracovné rezné uhly. Tvarovanie 
triesky. Rezné sily a výkon pri obrábaní.

4. 10. Rezné materiály a prostredie. Teplo a teplota pri obrábaní. Obrábateľnosť
materiálov.

5. 11.
Opotrebenie, trvanlivosť a životnosť rezného nástroja. Optimálna 
trvanlivosť rezného klina. Presnosť obrábania, drsnosť obrobeného 
povrchu. Určovanie optimálnych rezných podmienok.

6. 12. Technológie obrábania. Rozdelenie, charakteristiky, použitie. Tvorba 
výrobného postupu.

7. 13. Technológia sústruženia. 

8. 14. Technológia frézovania. 

9. 15. Vŕtanie a obrábanie dier. Výroba závitov.

10. 17. Hobľovanie, obrážanie, preťahovanie, pretláčanie. Výroba ozubenia. 
Delenie materiálu.

11. 18. Brúsenie a dokončovacie operácie (lapovanie, honovanie, 
superfinišovanie).

12. 19. Nekonvenčné technológie obrábania. Rozdelenie, charakteristika, použitie.

13. 20. Automatizované systémy v obrábaní. Počítačom podporované obrábanie. 
Trendy v technológiách obrábania.



Por. 
číslo Týždeň Téma cvičenia

1. 7. Úvod. Organizačné pokyny. Metodika merania a spracovania údajov. 
Prehľad meradiel.

2. 8. Dĺžkové meranie.

3. 9. Meranie uhlov a kužeľov.

4. 10. Meranie tvarových konštrukčných prvkov (závitov, ozub. kolies)

5. 11. Sledovanie a hodnotenie vplyvu parametrov obrábania na rezné sily 
a teploty pri obrábaní.

6. 12. Sledovanie a hodnotenie vplyvu parametrov obrábania na kvalitu 
obrobeného povrchu.

7. 13. Technická príprava výroby (výpočet prídavkov, voľba polotovaru 
a základní). Zadanie výrobného postupu I. (kusová výroba).

8. 14. Typové výrobné postupy. Práce na obrábacích strojoch. Voľba strojov 
a nástrojov.

9. 15.-16.
Odovzdanie a obhajoba výrobného postupu I. Zadanie výrobného postupu 
II. (sériová výroba). Tvorba výrobného postupu (základne, prídavky, 
polotovary, technológie, stroje a zariadenia). 

10. 17. Voľba nástrojov. Určovanie rezných podmienok. 

11. 18. Tvorba výrobného postupu. Výpočet strojových časov. Normovanie 
ostatných časov, základné ekonomické výpočty.

12. 19. Odovzdanie a obhajoba výrobného postupu II. Obrábanie na číslicovo 
riadených strojoch.

13. 20. Zápočet.
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MetrolMetrolóógiagia
- súhrn znalostí súvisiacich s meraním,

- vedný odbor, ktorý sa zaoberá problematikou merania.

Meranie – súbor činností, ktorých cieľom je stanoviť hodnotu veličiny. 

Statické meranie – hodnota meranej veličiny sa po dobu merania nemení.

Dynamické meranie – určenie okamžitej hodnoty veličiny, prípadne určenie 
jej časovej zmeny („dynamické“ sa nevzťahuje na meraciu metódu).

Princíp merania – vedecký základ meracej metódy.

Meracia metóda – všeobecný súhrn praktických a teoretických operácii 
použitých pri merní podľa daného princípu. 

Merací postup – podrobná špecifikácia praktických a teoretických operácii 
týkajúcich sa daného merania. 

Meracia technika – súhrn všetkých informácii, vybavenia a operácii týkajúci sa 
daného merania. 

Priama meracia metóda – meracia metóda, ktorou sa hodnota meranej 
veličiny získa priamo, bez merania veličín, ktoré sú funkčne zviazané s meranou 
veličinou. 

Nepriama meracia veličina – taká meracia metóda, ktorou sa hodnota 
meranej veličiny získa meraním iných veličín funkčne zviazaných s meranou 
veličinou.



Výsledok merania – hodnota meranej veličiny získanej meraním.

Môže ísť o:

- údaj meradla, 

- nekorigovaný výsledok,

- korigovaný výsledok,

- priemer získaný z viacerých pozorovaní.

Údaj (indikácia) meradla – hodnota meranej veličiny poskytnutá meradlom. 
Vyjadruje sa v jednotkách meranej veličiny (bez ohľadu na jednotky stupnice, 
údaj na stupnici musíme násobiť konštantou meradla).

Nekorigovaný výsledok – výsledok merania pred odstránením 
predpokladaných systematických chýb. 

Korigovaný výsledok – získame ho z predchádzajúceho zahrnutím potrebných 
korekcii, zodpovedajúcich predpokladaným systematickým chybám.

Presnosť merania – tesnosť zhody medzi výsledkom merania a pravou 
(konvenčne pravou) hodnotou meranej veličiny.

Opakovateľnosť merania – tesnosť zhody medzi po sebe nasledujúcimi 
výsledkami merania tej istej meranej veličiny za tých istých podmienok 
(rovnaká meracia metóda, tá istá osoba, meradlo, miesto, pracovné podmienky 
a opakovanie v krátkom čase).

Reprodukovateľnosť merania – tesnosť zhody medzi výsledkom merania tej 



istej meranej veličiny v prípade, že jednotlivé merania sa robia pri rôznych 
variantoch spomínaných podmienok (metóda, osoba, meradlo, miesto, pracovné
podmienky, čas). 

Neistota merania – interval hodnôt, v ktorom leží pravá (skutočná) hodnota 
meranej veličiny. 

Chyba merania – rozdiel medzi výsledkom merania a pravou (konvenčne 
pravou) hodnotou meranej veličiny.

Náhodná chyba – zložka chyby merania, ktorá sa pri viacerých meraniach tej 
istej veličiny nepredvídateľne mení. 

Systematická chyba – zložka chyby merania, ktorá pri viacerých meraniach 
tej istej veličiny zostáva stála, alebo ktorá sa mení predvídateľným spôsobom.

Môžu sa vyskytovať ako chyby meracích prostriedkov, podmienené pôsobením 
ovplyvňujúcich veličín, chyby metódy, obsluhy a neprimeranosťou modelu 
merania (meraného objektu).

Hrubá chyba – prejavuje sa tak, že hodnota jedného merania sa podstatne líši 
od ostatných hodnôt príslušnej série meraní. 

Hrubé chyby sú spôsobené: 

- vážnou poruchou na meracom prostriedku,

- nesprávnym odčítaním,

- nesprávnym zápisom nameranej hodnoty,

- nesprávnym postupom.

Hrubých chýb je nutné vyvarovať sa.



Korekcia – hodnota, ktorá ak je pripojená algebraicky k nekorigovanému 
výsledku merania, kompenzuje predpokladanú systematickú chybu.

Meradlo – zariadenia určené na meranie. 

Miera – zariadenia určené na reprodukciu alebo na odovzdávanie 
(uchovávanie) jednej alebo viac známych hodnôt danej veličiny (napr. závažie, 
miery objemu, etalónová koncová mierka).

Merací systém – súbor meradiel a iných potrebných zariadené zostavený za 
účelom merania určitého druhu.

Merací reťazec – je tvorený sériou meracích členov, ktorými prechádza merací
signál od vstupu až po výstup. 



Indikačný merací prístroj – merací prístroj, ktorý ukazuje hodnotu meranej 
veličiny alebo hodnotu, ktorá je s ňou zviazaná, napr. číslicový voltmeter, 
mikrometer a pod.

Registračný merací prístroj – merací prístroj, ktorý poskytuje záznam 
(spojitý alebo nespojitý) hodnoty meranej veličiny alebo hodnoty, ktorá je s ňou 
zviazaná. 

Analógový merací prístroj – merací prístroj, ktorého výstupný signál alebo 
údaj je spojitou funkciou hodnoty meranej veličiny. 

Číslicový merací prístroj – merací prístroj, ktorý poskytuje výstupný signál 
alebo údaj v číslicovom tvare. 

Snímač – časť meracieho prístroja alebo meracieho reťazca, na ktorý 
bezprostredne pôsobí meraná veličina. 

Značka stupnice – ryska alebo iná značka na indikačnom zariadení
zodpovedajúca jednej alebo viac definovaným hodnotám meranej veličiny.

Ukazovateľ – pevná alebo pohyblivá časť indikačného zariadenia, ktorého 
poloha vzhľadom na stupnicu umožňuje určenie indikovanej hodnoty (napr. 
ručička, svetelná stopa, hladina kvapaliny a pod.)

Stupnica – usporiadaný súbor značiek, ktorý spolu s pripojeným číslovaním 
tvorí časť indikačného zariadenia. Môže byť lineárna alebo nelineárna. 

Dĺžka stupnice – dĺžka čiary medzi prvou a poslednou značkou stupnice 
prechádzajúcou stredom všetkých najkratších rysiek. 

Rozsah stupnice – rozsah hodnôt stupnice medzi krajnými značkami stupnice.



Dielik stupnice – časť stupnice medzi ľubovoľnými dvoma susednými 
značkami. 

Dĺžka dielika – vzdialenosť medzi dvoma ľubovoľnými susednými značkami, 
meraná pozdĺž tej istej čiary, ktorá sa používa na určovanie dĺžky stupnice.

Nula (nulová poloha) meracieho prístroja – priamy údaj meracieho 
prístroja, ak je prístroj v činnosti a ak sa hodnota meranej veličiny rovná nule. 

Nominálny rozsah – pre každý rozsah stupnice súbor hodnôt meranej veličiny, 
ktorý merací prístroje poskytuje v rámci rozsahu stupnice pri danom nastavení
ovládacích prvkov. 

Meracie rozpätie – hodnota rozdielu medzi obidvoma krajnými hranicami 
nominálneho rozsahu meracieho prístroja. 

Merací rozsah – súbor hodnôt meranej veličiny, pre ktorý sa predpokladá, že 
chyby meracieho prístroja ležia v predpísaných hraniciach. 

Citlivosť – pomer zmeny odozvy meracieho prístroja a zodpovedajúcej zmeny 
vstupného signálu.

Pohyblivosť – schopnosť meracieho prístroja dávať malé odozvy na malé
zmeny vstupného signálu. 

Rozlíšiteľnosť – kvantitatívne vyjadrenie schopnosti indikačného zariadenia 
rozlíšiť veľmi blízke hodnoty indikovanej veličiny. 

Hysterézia – vlastnosť meracieho prístroja, ktorého odozva na daný vstupný 
signál závisí od poradia predchádzajúcich vstupných signálov. 

Charakteristiky meracích prístrojov



Stálosť – schopnosť meracieho prístroja zachovávať svoje metrologické
charakteristiky konštantné. 

Drift – pomalá časová zmena niektorej metrologickej charakteristiky meracieho 
prístroja. 

Presnosť meracieho prístroja – schopnosť poskytovať údaje blízke ravej
hodnote meranej veličiny.

Trieda presnosti – vymedzuje skupinu prístrojov, ktoré spĺňajú metrologické
požiadavky potrebné na udržanie chýb v stanovených ohraničeniach. 

Etalón – meradlo (prístroj, miera) alebo merací systém, určené na definovanie, 
stelesnenie, uchovanie a reprodukovanie jednotky, aby sa mohli preniesť
porovnávaním na iné meradlá (napr. etalón hmotnosti 1 kg, koncová mierka).

Kalibrácia – súhrn úkonov, ktoré pri určených podmienkach dávajú závislosť
medzi hodnotami indikovanými meracím prístrojom a medzi príslušnými 
známymi hodnotami meranej veličiny. 



Meranie dĺžky

- najstaršie a najbežnejšie merania,

- zahŕňa meranie polohy, vzdialenosti, rozmeru a odchýlok rozmeru,

- označenie L, l, jednotka 1 meter (m) – dráha svetla za 1/299 792 458 s.

Delenie meradiel 

Podľa metódy: - priame (posuvným meradlom, koncovou mierkou),

- nepriame (meranie iného rozmeru a výpočet).

Podľa spôsobu snímania sú metódy: - dotykové,

- bezdotykové.

Podľa spôsobu zistenie meranej veličiny: - absolútne,

- komparačné.

Podľa vzťahu obsluhy k meraniu: - manuálne,

- automatické.

Podľa úrovne spracovanie signálu: 

- pasívne,

- aktívne (výstupný signál sa používa na riadenie 
technologického procesu).

Podľa meracieho rozsahu: - jednohodnotové (kalibre, koncové mierky),

- viachodnotové (spojité zisťovanie rozmeru).



Meradlá dĺžky

- mechanické meradlá (posuvné meradlá, mikrometre, výškomery, hĺbkomery, 
a číselníkové odchýlkomery),

- zhmotnené miery,

- elektrické meradlá,

- pneumatické meradlá,

- optické meradlá,

- laserové meracie systémy,

- súradnicové meracie stroje.

Obr. 1 Posuvné meradlo
1- teleso posuvného meradla, 2 – základná stupnica, 3 – pevné rameno, 4 – pohyblivé rameno,
5 – meracie plochy na vonkajšie meranie, 6 – meracie plochy na vnútorné meranie, 7 – pomocná
stupnica  (nónius), 8 – aretačná skrutka, 9 – výsuvný tyč na meranie hĺbky, 10 – plochy na 
meranie hĺbky.



Obr. 2 Kombinované posuvné
meradlo s číselníkovým 
odchýlkomerom

Obr. 3 Digitálne posuvné
meradlo

obr. 4a obr. 4b

Obr. 4 Meranie 
posuvným meradlom:
a – vonkajších 
rozmerov, b –
vnútorných rozmerov, c 
– stupňovité (výškové) 
meranie, d – meranie 
hĺbky



Obr. 5 Rôzne možnosti merania pomocou posuvného meradla: a – meranie zakrivených stien, b – meranie 
vzdialenosti stien dlhých úzkych drážok, c – meranie vnútorného rozmeru drážok, d – meranie osových 
vzdialeností otvorov, e – meranie hrúbky drážok, f, g, h, i, j – meranie drážok.



Obr. 6 Mikrometrické meradlo: 1 – presne brúsená mikrometrická skrutka, 2 – teleso, 3 – závitová
objímka, 4 – otočná pohyblivá časť, 5 – pohyblivý merací hrot, 6 – ozubený krúžok, 7 – skrutka, 8 –
dotyk, 9 – pružina, 10 – trecia brzda, 11 – koniec meracieho hrotu z SK.

Meranie mikrometrom

Obr. 7 Odčítanie nameraného údaju z mikrometra s 
delením a – 0,01 mm, b – s delením 0,001 mm



Obr. 8 Mikrometer: a – klasický, b – digitálny, c – dvojitý
Ad a: 1 – komplet mikrometrickej skrutky, 2 – strmeň, 3 –
tepelná izolácia, 4 – pevný hrot, 5 – posuvný hrot, 6 –
aretačné zariadenie

Obr. 9 Mikrometer na meranie zaoblených plôch (hrúbky stien 
ložísk, rúrok, krúžkov a pod.)

Obr. 10 Mikrometer s dotykmi: b - tanierikovými, c –
kužeľovými, d – valcovými osadenými, e – prizmatickými.



Obr. 11 Dotykové mikrometrické meradlo na meranie 
na meranie vnútorných rozmerov

Obr. 12 Trojbodové mikrometrické meradlo na meranie 
vnútorných rozmerov: 1 – mikrometrická skrutka, 2 – bubon, 3 
– kontaktná plocha s tvrdonávarom, 4 – kužeľ, 5 – výsuvné
ramená, 6 – meracie dotyky, 7 – listové pružiny



Obr. 13 Hĺbkomery: a – mikrometer, b –
odchýlkomer, c – posuvné meradlo

Obr. 14 Výškomery: a – s pevným hrotom, b – s 
výkyvným hrotom.

Obr. 15 Odchýlkmery s predĺženými 
meracími hrotmi



Obr. 16 Číselníkový odchýlkmer: a – s 
nastaviteľným číselníkom, b – digitálny. Obr. 18 Páčkový 

odchýlkomerObr. 17 Špeciálne dotyky 
číselníkového odchýlkomera

Obr. 19 Kalibrovanie odchýlkomerov
a – pomocou koncových mierok, b –
prístrojom na kalibrovanie 

meranie číselníkovým



spájanie mierok

Obr. 20 Základné rovnobežné
mierky (koncové mierky)

Obr. 21 Kontrola vonkajšieho rozmeru pomocou 
kalibra: a – kontrolovaný rozmer je veľký, b –
kontrolovaný rozmer je veľmi malý, c –
kontrolovaný rozmer je v tolerancii

Obr. 22 Strmeňové kalibre: a – jednostranný, b 
– obojstranný, c - nastaviteľnýr

kaliber



Obr. 23 Schéma potenciometrického snímača 
polohy

Obr. 25 kapacitný snímač
dĺžky s diferenciálnym 
kondenzátorom

Obr. 24 Kapacitný snímač
posuvu: 1 – kovové jadro so 
závitmi, 2 – nevodivý valec, 3 –
servomotor, 4 – snímač natočenia

Obr. 26 Indukčnostný snímač odchýlok



Obr. 29 Merací mikroskop

Obr. 27 Pneumatická hlava na meranie 
vnútorného priemeru otvoru

meranie rovinnosti pomocou SMS

meranie kruhovitosti pomocou SMS

Obr. 28 Pneumatická hlava na meranie 
vonkajšieho rozmeru



Meranie uhlov

- rovinný uhol: pomer dĺžky vyseknutého oblúka kružnice k jej polomeru,

- jednotka radián (rad),

- častejšie sa používa stupeň (°), 1°=π/180 (rad), uhlová minúta a sekunda.

Princípy merania uhlov

- priame metódy merania uhlov,

- trigonometrické metódy,

- elektrické metódy.

Uhlomery

Obr. 30 Uhlové mierky 

Obr. 31 Uholníky: a – príložný uholník, 
b – kontrolný uholníkskladanie uhlových mierok



meranie uhlov

Obr. 32 Uhlomery: a –
univerzálny, b – digitálny 

Obr. 33 Príklady merania univerzálnym uhlomerom



Obr. 35 Vodováha vo funkcii sklonomeraObr. 34 Vodováhy: a – pozdĺžna, b - rámová

Vodováha ako sklonomer

Obr. 36 Digitálna vodováha



Obr. 37 Princíp merania pomocou sínusového pravítka: 1 – meraný objekt, 2 –
sínusové pravítko so známou dĺžkou L, 3 – rovinná plocha (základová doska),
4 – základné mierky, 5 – číselníkový odchýlkomer, 6 – magnetický stojan  

sin α = E/L



Obr. 38 Princíp merania tangensovým lineárom: a – pomocou koncových 
mierok, b – pomocou kalibrovaných valčekov
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