
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

 
Příloha 1: Protokol z měření profilu, boční křivky a radiálního obvodového házení 

na měřicím centru HŐFLER EMZ 402. 

 

Příloha 2: Kalibrační listy digitálního úchylkoměru (12.50/0,001) mm, kalibrační list 

posuvného digitálního měřidla 150 mm 

 

Příloha 3: Výkres ozubeného kola. 
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KALIBRAČNÍ LIST č. AKL_DM_7l63108
Datum vystavení kal. listu: 9.l2.20O8 _, '- List l ze 2 listů

Ing. Petr Záček
.Iméno a podpis tech' vedoucího AKl

Zadavatel

Měřidlo
Norma
Výrobce
Evidenční číslo
Výrobní číslo
Použité etalony

Prohlášení AKL

Podmínky měření
Metoda měření

VŠB_ Technická'univerzita ostrava
l7.f islopadu 1512172
Ostrava - Poruba
Digitální úchy|koměr ( 1 2.50/0,001 ) mm
Výrobní norma
Mahr

8001 003 l
Universální délkoměr (evidenční číslo MD-PB-O58) zkalibrován dne
l l.8.2008. Kalibrační list č.AKL-DM-4347l08. Teploměr + vlhkoměr
(evidenční číslo MTV-PB-06ó) zkalibrován v AKL Meros spol. s r.o.
dne 16.9.2008. Kalibrační list č.6848F/08.
PouŽitá měřidla a další přístro.ie mají za.iištěnou návaznost na národní
etalony primárních laboratoří nebo etalony akreditovaných laboratoří.
Teplota: (20+ I )"C
Měření se uskutečnilcr podle kal. posttrpu č. KP-PB-04104 ve stálé
laboratoři na pracoviŠti č.1 .

Nejistota měření : U:0.0015 mm
Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejiStoty
normáIní rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95oÁ
v souladu s dokumentem EA 4102.

ntěření a koeficientu rozŠíření k:2, coŽ pro
Standardní ne_jistota měření byla určena

Adresa pracovišt' : č. |-Uh.Brod. 9.května l l82 č'2-Uh.I]rod. A. Dvořáka 2339

provedeny pouze laboratoří. která dokurrlcnt vystavlla' VýsIr-dki nrčřeni plati poLrzc.jen pro nrčřidla Ltr,cdená v Kl-' t)oba archjvacc l() let'



List2ze2listů
AKL-DM-7163/08

Podmínky měření
Rozsah měřenÍ:
Dělení Stupnice:
Počátek měřicího rozsahu
Konec měřicího rozsahu.
Krok (celý rozsah):

12,5000 mm
0,0010 mm
0,0000 mm

12,0000 mm
2,0000 mm

Tabulka naměřených hodnot

Název kontrolované hodnoty Naměřená hodnota
v fuml

Chyba měřicího rozsahu při zasouvání doteku (Í-e) 2.0

1,5

I r,o

0,5

0,0
0,0000 2,0000 6,0000

mm

10,0000

Íriler íc i dotek dov n itř

2,0

Kalibraci provedl
v Uh. Brodě

Viceník Radek
9. r 2 2008

Diagram odchylek l' celém rozsahu

Vyjádření o shodě - mimo rozsah akreditace:

Měřidlo uvedené V tomto kalibračnírn listu vyhovLrie uvedetré nornrě
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Fetx" ffiílavčÉk - pRě-n€A
Antonína Dv'ořák* Ž339
688 *i Uherský í3:"**j

ž-.r'Ceská r'epuhlika

KALIBRAČNi LIST č. AKL_DM-7I 4gl08
Datum vystavení kal. listu: 9.|2.2008

Ing. Petr Žar"u -F;:,,/ fUJ'

Listlze2listů

'lméno a podpis tech. vedoucího AKL-

Zadavatel

Měřidlo
Provedení
Norma
Výrobce
Evidenční číslo
Výrobní číslo
Použité etalony

Prohlášení AKL

Podmínky měření
Metoda měření

VŠB- Technická univ'eizita ostrava
l T.listopadu 1512172
Ostrava - Poruba
Posuvné měřítko digitální l_50 mm
Digitá|ní str"rpnice 0.01

DIN 862:1988
Mahr

601 10678
Koncové měrky (evidenční číslo MD-PB-030) zkalibrovány dne
17.5.2007. Kalibrační list č.IKL-KM_00037l07. Koncové měrky
(evidenční číslo MD-PB-047) zkalibrovány dne 7.4.2008. Kalibrační
list č.AKL_DM-1691/08. Nastavovací krouŽek (evidenční číslo
MD-PB_212) zkalibrován dne 9.2.2007. Kalibrační list
č.IKL-DM-00l /07. Teploměr + vlhkorriěr (evidenční číslo
MTV-PB-077) zkaltbrován v AKL Meros spol. s r.o. dne l3.l 1 .2007.
Kalibrační list č.8479F/07'
PouŽitá měřidla a další přístro.ie mají za.iiŠtěnou návaznost na národní
etalony primárních laboratoří nebo etalony akreditovanýclr laboratoří.
Teplota: (20+ 1)"C
Měření se uskutečnilo podle kal. postupLr č. KP-PB-01l04 ve stálé
laboratoři na pracor,'išti č' l .

Nejistota měření : U: (0.02+0.02L) mm L.....imenovitá délka v m
Uvedená rozšířená nejistota měření je součinenr standardní ne.iistoty měření a koeficientu rozŠíření k:2, coŽ pro

normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 9_5%. Standardní nejistota měření byla určena
v souladu s dokumentem EA 4102.

Adresa pracovišt' : č.l-Uh.Brod. 9.května l l 82 / č.2-[Jh.Brod. A.Dvořáka 2339

provedeny pouze Iaboratoři. která dokurrlent V!StaVila. Vy'slcrJkr nlČřeni plati ptluzc.jen pro nrčřidla Ltvcdcná v Kl-' l)oba arclrtvacc l0 lct'
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List2ze2listů
AKL-DM-7149/08

Tabulky naměřených hodnot

Plochy pro vnější měření

Jmenovitá
hodnota
v fmml

Naměřenó
hodnota
v fmml

0,00 0.00
t,02 t.02
1.48 1.48

24.s0 24.50
75.00 74.99
150.00 t49.99

Plochy pro vnitřní měření

Jmenovitá
hodnota
v fmml

Naměřená
hodnota
v fmml

3s.00 34.99

Měření hloubky

Jmenovitá
hodnota
v fmml

Naměřená
hodnota
v fmml

25,00 25.01

Kontrola rovnoběžnosti měřících ploch: 0.00 mm - ''-

., . i

-r' i'

,is ,M,,y'l!,
v Uh. Brodě : 9' l 2.2008 ' ,ii

,,.: :.\

Vyjádření o shodě - mimo rozsah akreditace:

Měřidlo uvedené V tomto kalibračním listu vyhovu.ie uvedené norrrlě






