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ANOTACE BAKALAŘSKÉ PRÁCE 

MIZERA, O. Analýza metod měření přesnosti železničních náprav: bakalářské práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáţe  

a strojírenské metrologie, 2015, 52 s., Vedoucí práce: Čepová, L. 

Bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti snímacího dotyku na odchylku 

kruhovitosti. V úvodní části je popisuje přehled problematiky měření odchylek kruhovitosti a 

se vším co s tím souvisí. Experimentální část byla měřena na třísouřadnicovém měřícím stroji 

WENZEL LH 65 X3M a pomocí softwaru Metrosoft QUARTIZ R6 v laboratoři VŠB-TU 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedry obrábění, montáţe a strojírenské metrologie. Hlavním 

výsledkem práce je analýza vlivu jednotlivých dotyku o různých délkách dříku a průměru 

snímacího dotyku na přesnost měření odchylky kruhovitosti. 

 

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

MIZERA, O. The Influence of Touch Probe Size to Roundness Deviation: Bachelor 

Thesis. Ostrava : VŠB – Technical Univerzity of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering, 

Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2015, 52 p., Thesis head: 

Čepová, L.  

Bachelor thesis deals with the influence of the size of the sensor is touched roundness 

deviation. The introductory section describes the overview of roundness deviation 

measurement issues and all that goes with it. The experimental part was measured on 

coordinating measuring machine WENZEL LH 65 X3M and using the software Metrosoft 

QUARTIZ R6 in the laboratory of the VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology. 

The main result of this work is to analyze the influence of each contact of various lengths and 

shank diameter sensing touch on accuracy roundness deviation. 
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Seznam použitého značení 

Symbol  Význam        Jednotka 

a  x-ová souřadnice excentricity       (mm) 

A   referenční kruţnice  

a1   kladná místní odchylka        (μm) 

A1   kruţnice, nebo válec se středem C1 nebo osou Z1 

a2   záporná místní odchylka        (μm) 

A2   kruţnice, nebo válec se středem C2 nebo osou Z2 

b   y-ová souřadnice excentricity       (mm) 

c   z-ová souřadnice excentricity       (mm) 

C1   střed kruţnice A1 

C2   střed kruţnice A2 

CMM   souřadnicový měřící stroj (Coordinate Measuring Machine) 

CNC   počítačem řízený systém (Computer Numerical Control) 

D1   rozměr součásti         (mm) 

D2   rozměr součásti        (mm) 

f   posuv           (mm) 

GPS  geometrická specifikace výrobku (Geometrical Product Specification) 

HRC   tvrdost podle Rockwella  

ISO   mezinárodní označení norem 

LRD   místní odchylka kruhovitosti        (μm) 

LSC  střední kruţnice nejmenších čtverců (last squares mean circle) 

MCC  nejmenší opsaná kruţnice (minimum circumscribed circle) 

MIC   největší vepsaná kruţnice (maximum inscribed circle) 

MZC   nejmenší pásmo – mezikruţí (minimum zone circles) 

rε   poloměr zaoblení hrotu nástroje      (mm) 
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Symbol  Význam        Jednotka 

r   poloměr zaoblení hrotu snímače       (mm) 

Rmax   maximální vzdálenost poloměru kruţnice 

Rmin   minimální vzdálenost poloměru kruţnice      (mm) 

RONp  největší vrchol odchylky kruhovitosti  

  (peak-to-reference roundness deviation)     (μm) 

RONq  střední kvadratická hodnota odchylky kruhovitosti  

  (root mean square roundness deviation)     (μm) 

RONt  rozkmit odchylek kruhovitosti  

  (peak-to-valley roundness deviation)      (μm) 

RONv  největší prohlubeň odchylky kruhovitosti  

  (reference-to-valey roundness deviation)     (μm) 

t   teplota          (°C) 

up   přesnost měřícího zaţízení        (μm) 

x, y, z  souřadnicové osy 

Ø   průměr součásti         (mm) 

α, β   úhly           (°) 

r1  radiální vzdálenost         (μm) 

r2   radiální vzdálenost         (μm) 

z   odchylka kruhovitosti        (μm) 

Zc   nejmenší opsaná kruţnice        (μm) 

Zi  největší vepsaná kruţnice        (μm) 

Zq   střední kruţnice nejmenších čtverců       (μm) 

Zz   nejmenší pásmo - mezikruţí        (μm) 

θ   okamţitý úhel profilu kruhovitosti       (°) 

3D  prostorové zobrazení 



VŠB-TU Ostrava                      2014/2015 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění, montáţe a strojírenské metrologie  

 

Ondřej Mizera 

 

9 

1 ÚVOD 

 Rychle se rozvíjející strojní průmysl nenechává pozadu ani obory jako je metrologie  

a kvalita výstupního výrobku. Časy pro jednotlivé výrobní operace jsou stanoveny čím dál 

menší a nároky na kvalitu větší. Současný technologicky proces umoţňuje stálou kontrolu 

povrchu součásti během výroby. Kaţdý výrobek je konstruován z mnoha geometrických 

útvarů, přičemţ se vţdy udává při této konstrukci daného tvaru i toleranční pole. Toto vše by 

nebylo za podpory počítačové technologie, která v současné době ovládá celou tuto oblast 

měření metrologie.  

 Bez počítačové podpory v metrologii toho moc nezmůţeme. Dnešní doba si ţádá tento 

trend, modernizací strojů a zařízení, na kterých se tyto operace provádějí. Větší podniky  

se snaţí o plnohodnotnou automatizaci strojů pomocí CAD modelů a jejích přídrţných 

systému v rámci porovnávání daného zhotoveného výrobku od modelu. Modernizace  

se podepsala i na souřadnicovém měřicím stroji, dále jen CMM (Coordinate Measuring 

Machines). Při dnešních podmínkách lze měřit libovolné velikosti, tvary, materiály a efektivní 

vyhodnocení výsledku měření materiálu. Při měření na CMM je velmi důleţité vědět, co chci 

měřit a jakou metodou to chci měřit, aby byly zajištěny poţadované správné výsledky mření. 

 Znalost podrobnějšího tvaru profilu nám pomáhá správně hodnotit geometrické 

tolerance, jak je tomu při měření jmenovitých rozměrů. Čím více bodů mám nasnímaných, 

tím přesněji se přiblíţím k reálnému snímanému výrobku, následně větší pravděpodobnost 

sníţení nepřesností tolerančního pole.  

 Bakalářská práce je zaměřena na vliv a hodnocení odchylek kruhovitosti v závislosti 

na velikosti snímacího dotyku a jejích metody snímaní na CMM. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU MĚŘENÍ ODCHYLKY 

KRUHOVITOSTI 

 Dnešní doba ve strojním průmyslu si vyţaduje co největší přesnost při výrobě 

jednotlivých výrobků, tím se kladou větší poţadavky na přesnost jak výroby, tak oboru 

metrologie. Odchylky kruhovitosti se určují v mezích dle poţadavku zákazníka. Vliv  

na odchylky kruhovitosti má velmi mnoho faktorů, počínaje teplotou přes povětrnostní 

podmínky aţ po samotné měření a kalibraci daného přístroje. Stále je proto nereálné vyrábět 

součástí ideálních tvarů. Spousta výrobních firem si tyto měřící operace provádí ve svých 

areálech a zaručují se svou kvalitou, při velkovýrobě je tento systém ekonomičtější a časově 

nejúspornější coţ je velmi důleţité. Současná konkurence firem, která nabízí své měřící stroje 

pro měření odchylek kruhovitosti je pro zákazníka obrovská, z toho pro něj plynou určité 

výhody.  

2.1 Geometrické tolerance  

 Stanovuje základní vztahy mezi tolerancemi rozměrů a geometrickými tolerancemi. 

Akceptovatelné geometrické tolerance zajišťují správnost funkce poţadované součásti. 

Veškeré údaje jsou posuzovány nezávislé, pokud není jejích vzájemný vztah předepsat 

v souladu s ISO normami. 

 Údaje určující velikost, tvar a vzájemnou polohu tvaru součásti jsou geometrické 

tolerance, délkové rozměry s mezními úchylkami, úhlové rozměry s mezními úchylkami. 

 

2.1.1 Předepisování geometrické tolerance  

 Značka a číselná hodnota (v milimetrech) se zapisují do tolerančního rámečku, který 

se spojuje s tolerovaným prvkem odkazovou čárou, ukončenou ve směru měření geometrické 

úchylky šipkou. První sekce rámečku obsahuje znak geometrické vlastnosti, ty určují 

geometrickou vlastnost tvaru, pro niţ tolerance platí, následuje daná hodnota tolerance  

a materiálové vlastnosti tolerančního materiálu. Poslední část tolerančního pole slouţí 

k zapisování materiálových podmínek. 

 

Obr. 01 - Toleranční značení [2] 
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  Tab. 1 – Písmo typu B (jednotky v mm)  

Charakteristika Doporučené rozměry 

Výška rámečku      (H) 5 7 10 14 20 28 40 

Výška písma           (h) 2,5 3,5 5 7 10 14 20 

Průměr                   (D) 10 14 20 28 40 56 80 

Tloušťka čáry         (d) 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 

 

 

Tab. 2 – Značky pro úchylky tvaru, polohy a geometrické tolerance [1].

 

 

2.1.2 Normy geometrických tvar  

 Norma je podrobný předpis, který nám udává nejdůleţitější vlastnosti materiálu  

od jakosti přes skladování aţ po geometrický tvar a drsnost materiálu. Norma nám 

nepřikazuje, ale pouze doporučuje jejího pouţití, v případě jakýchkoliv problému se vyšší 

orgány nebo státní autorita bude odkazovat na kvalifikované předpisy. Technické normy jsou 

vydávány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, případné 

oborové sdruţení výrobců. 

 ČSN EN ISO 8062-1:2008 Geometrické specifikace produktů (GPS) – 

Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí – Část 1: Slovník. 

 ČSN EN ISO 5459 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické 

tolerování - Základny a soustavy základen. 

http://shop.normy.biz/detail/90222
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 ČSN 73 0225 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti. 

 ČSN 73 0205 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické 

tolerování - Základny a soustavy základen. 

 STN ISO 4291 (01 4411) Udává metody hodnocení odchylek kruhovitosti. 

 STN ISO 4292 (01 4412) Měření dvoj- a trojbodovou metodou. 

2.2 Odchýlky geometrických tvaru  

 Odchylka geometrických tvarů jsou hodnoty vychýlené, neboli vyosené od skutečných 

profilu daných tvarů od jejích jmenovitých tvarů, které jsou podrobněji popsané 

v mezinárodní normě STN EN ISO 1101 (01 4401). Tyto geometrické odchylky tvarů lze 

rozdělit do několika skupin. 

2.2.1 Odchylka přímosti  

Největší vzdálenost bodu od skutečného profilu od obalové přímky. Obalová přímka  

se dotýká skutečného profilu a její působiště je z vnější strany profilu,  

a to z důvodu vzdáleností nejvzdálenějšího bodu od skutečné vzdálenosti, kdy  

je poţadováno, aby tato vzdálenost byla co nejmenší. K této definici mohou nastat tři 

případy: 

 Vypuklý profil  
 

Obalová přímka se dotýká v nejvyšším bodě profilu a zároveň  

je rovnoběţná s dvojicí nejniţších bodů. 

 

 Vydutý profil  
 

Obalová přímka se dotýká ve dvou nejvyšších bodech profilu  

 

 Nelze určit profil   

 

Prvně se určí podle obou předchozích definic a následné výsledky se porovnají. 

Správné definici odpovídá ta, která má menší odchylku. 

 

 

 
Obr. 2.2.1 a) – Obalová přímka ve dvou nevyšších bodech [1] 
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Obr. 2.2.1 b) – Obalová přímka v jednom nejvyšším bodě profilu [1] 

 

2.2.2 Odchylka rovinnosti = Je to největší vzdálenost skutečného bodu profilu povrchu  

od obalové roviny, plochy. Obalová rovina neboli obalová plocha  

se dotýká skutečné plochy a to z vně materiálu součásti, má tvar jmenovité plochy. 

K této definici mohou nastat čtyři případy: 

 Vypuklý tvar povrchu  
 

Obalová rovina se dotýká pouze v nejvyšším bodě povrchu a je rovnoběţná s třemi 

nejniţšími body povrchu roviny. 

 

 Vydutý tvar povrchu  

 

Obalová rovina se dotýká ve třech nejvyšších bodech roviny profilu. 

 

 Sedlový tvar povrchu  
 

Obalová rovina se dotýká ve dvou bodech povrchu a zároveň je rovnoběţná s dvojící 

nejniţších bodů. Ani jeden ze čtyř bodů nesmí leţet v jedné rovině. 

 

 Nelze určit profil  

 

Prvně se určí podle předchozích definic a následné výsledky  

se porovnají. Správné definici odpovídá ta, která má menší odchylku. 

 

 
Obr. 2.2.2. a) vypuklý tvar  b) vydutý tvar [3] 

 

2.2.3 Odchylka kruhovitosti  

 Největší naměřená kolmá vzdálenost a zároveň největší vzdálenost skutečného bodu 

profilu od obalové kruţnice. Obalová kruţnice je kruţnice s nejmenším opsaným průměrem 
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okolo skutečné vnější rotační plochy, případně s největším vepsaným průměrem do skutečné 

vnitřní rotační plochy. 

2.2.3.1  Referenční kružnice 

 LSC – střední kružnice nejmenších čtverců = jedná se o střed střední 

kruţnice nejmenších čtverců, přičemţ součet čtverců odchylek od zadaného 

profilu je nejmenší. Označuje se ∆Zq. (obr. 2.2.3.1 a) 

 

 MCC – nejmenší opsaná kružnice = jedná se o nejmenší moţnou 

nakreslitelnou kruţnici okolo válcovitého profilu. Označuje se ∆Zc.  

(obr. 2.2.3.1. b) 

 MIC – největší vepsaná kružnice = jedná se o největší moţnou nakreslitelnou 

kruţnici do daného otvoru vybraného profilu. Označuje se ∆Zi.  

(obr. 2.2.3.1. c) 

 

 MZC – nejmenší pásmo mezikruží = jedná se o dvě soustředné kruţnice 

obklopující vybraný profil a zároveň mají radiální vzdálenost nejmenší. 

Označuje se ∆Zz. (obr. 2.2.3.1. d) 

 
Obr. 2.2.3.1 – Referenční kruţnice: a) střední kruţnice nejmenších čtverců – LSC; 

b) nejmenší opsaná kruţnice – MCC; c) největší vepsaná kruţnice – MIC; d) nejmenší 

pásmo-mezikruţí – MZC. [17] 

2.2.4 Odchylka válcovitosti 

 Je to největší naměřená vzdálenost mezi skutečným válcem a válcem obalovým. 

Měření je moţné provádět na CMM nebo na přístrojích odchylek tvaru. Lze měřit v několika 

příčných řezech za pomocí měřicích prismat, při opakovaném měření se zvyšuje nepřesnost 
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měření. Norma ISO 12180-2 určuje podmínky měření válcovitosti. 

 

Obr.2.2.4. Strategie měření odchylky válcovitosti 

a) Metoda bodová, b) metoda tvořících přímek, c) metoda příčných řezů, d) metoda klece [1]  

 

 

2.3 Kruhovitost  

 Kruhovitost jako kontrola tvaru je jednou z velmi důleţitých vlastností kaţdého 

materiálu. Má vliv na ţivotnost a spolehlivost. Např. dosedací plochy klikové hřídele, valivá 

loţiska, apod. Tolerance je vyhovující, kdyţ skutečný profil leţí mezi 2 soustřednými 

kruţnicemi. Rozdíl průměrů soustředných kruţnic (šířka mezikruţí) je hodnota tolerance.[12] 

Velikost a poloměr středu kruţnic se volí tak, aby radiální vzdálenost byla co nejmenší v šířce 

mezikruţí.  

 

Obr. 2.3 a) Hodnocení minimální zóny pro kruţnici. [5] 

 Kruţnice s označením A2  je správná toleranční podmínka dvou soustředných kruţnic, 

přičemţ jejích radiální vzdálenost ∆r2  je rovna nebo menší předepsané toleranci kruhovitosti.  

 Skutečné tvary rotačních ploch lze zjednodušeně rozdělit do dvou částí. Jestliţe 

rotační plocha má po obvodu určitý počet hran, nazýváme ji hranatostí, kdyţ se rotační plocha 
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jeví elipsovitě, hovoříme o oválnosti. 

 

Obr. 2.3.b)  Odchylka hranatosti a oválnosti. 

2.4 Vznik odchylek kruhovitosti  

 Všeobecně platí závislost vlivu prostředí, nástroje, obrobku a pouţitého materiálu  

na odchylky kruhovitosti. Největší vliv na odchylky geometrických tvaru má obráběcí stroj, 

při jeho činnosti se vyskytují neţádoucí jevy jako je chvění stroje, pruţné deformace stroje 

nebo vodicí plochy stroje, které nejsou rovnoběţné s odchylkou polohy osy rotace obrobku. 

Na značnou část vzniku odchylek geometrických tvarů má vliv prostředí, kde se měřicí 

operace provádí. Změny teplot, příčinou jsou meteorologické podmínky (vlhkost a teplota 

v provozu), ohřev obrobku vznikající ohřevem při obrábění. Městské oblasti se potýkají 

s problematikou chvění z příčiny městské hromadné dopravy a z blízké dopravy, zejména 

těţkých nákladních automobilů. Halové sektory řeší problematiku chvění z okolních 

obráběcích strojů. Veškeré vibrace mají vliv na nástroj, kdy nejvíce ovlivňuje povrch 

obráběného materiálu. To vše závisí na rychlosti posuvu a geometrie nástroje. Obrobek 

ovlivňuje odchylky tvaru jen částečně. Při upínání součástek do sklíčidla se deformuje nejen 

obrobek, ale i povrch součástí v místě kontaktu upnutí, k tomu i kontaktní místa sklíčidla. 

Tyto odchylky se projevují např. při upnutí skříní, pouzder, trubek apod. 

„Všechny tyto faktory způsobují odchylky obrobků od ideálních geometrických tvarů.“ 

2.5 Metody hodnocení odchylek kruhovitosti 

 

 „Odchylky kruhovitosti jsou měřené v rovinách kolmých na osu kontrolované rotační 

plochy. Normou je stanovený nejmenší počet měření a poloha rovin měření v závislosti na 

délce válcové plochy a poměru délky a průměru [6].“ 

 Odchylky kruhovitosti společně s drsnosti jsou nejsledovanější parametry obráběných 

nebo jinak upravovaných ploch ve strojním odvětví. Velká pozornost se jim věnuje z důvodu 

poţadavku na čím dál menší drsnost, menší toleranční pole odchylek kruhovitosti ze strany 

zákazníků. Tyto vlastnosti mají velký vliv na vibrace rotačních těles a tím zároveň  

na ţivotnost mnohdy celého stroje.  
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 Odchylky kruhovitosti se měří kolmo k rovině na osu měřeného prvku. Normy 

stanovují minimální počet opakování měření a polohu os rovin při měření. To je závislé  

na průměru, poměru délky a délce součásti. 

  

 Veškeré měření můţeme rozdělit do dvou skupin. Záleţí, jakou součást měříme a pro 

jaké účely je konstruovaná. Ne vţdy je potřeba laboratorních přístrojů s přesnými hodnotami 

v „ µm “. Jsou také součásti, kdy nám hodnoty naměřené v dílenských prostorech jsou 

dostačující a splňují poţadavky na něj kladeny.  

 

2.6 Způsob měření odchylek kruhovitosti 

 Odchylky kruhovitosti se měří v rovině kolmé k ose měřené součásti.  V poslední době 

se kruhovitost měří na souřadnicových měřících strojích. Tyto souřadnicové měřící stroje 

mohou být speciálně uzpůsobené na měření rotačních ploch – KRUHOMĚRY. Stroj má 

precizně uloţený otočný stůl nebo otočné vřeteno pro co nejpřesnější měření tak, aby byly 

schopny parametry rotačních ploch změřit s přesnosti na 0,1 mm. Měřená součást je pevně 

připevněna ke stolu pomocí sklíčidla. Měřící stroj snímá během jedné otáčky měřené součásti 

aţ 3600 bodů povrchu. Na obrazovce se současně s měřením vykresluje snímaný profil 

obvodu. Metody měření kruhovitosti se rozdělují na: 

 Dvoubodové metody -  kdy je měření kruhovitosti spojováno s měřením 

průměru válcové plochy posuvným měřítkem. Tato metoda je vhodná pokud se úchylka 

projevuje jako oválnost. 

 Tříbodové metody - pro měření vnějších ploch, kdy se měření realizuje 

uloţením měřené součásti do prizmatické podloţky. Číselníkový úchylkoměr směřuje svým 

dotekem do středu podloţky. 

2.6.1 Spojité metody  

 Jedná se o metodu, při které je snímací dotyk v neustálém kontaktu s plochou měřené 

součásti po celou dobu měřicího cyklu. 

2.6.1.1 Absolutní metody 

 Tato metoda se pouţívá výhradně v laboratorních prostorech s meteorologickými 

přesnostmi. Měření se provádí na speciálních měřicích strojích, ty dále rozdělujeme: 

 S otočným vřetenem – měření je spojité, dotyk je v neustálém kontaktu 

s měřenou součásti. Díky tomu dochází k přesnému měření skutečné hodnoty 

profilu. Přesnost otáčeného vřetena nebo stolu je většinou lepší jak 0,1 µm. 

Otáčecím prvkem je zde snímací sonda a měřicí součást je upevněna k nehybné 

desce. Před začínajícím úkonem měření je nejdůleţitější si srovnat  

a vycentrovat součást tak, aby osy součástky byly totoţné s osou stolu nebo 

rotace vřetena, excentricita musí být co nejmenší. Pohyby snímače jsou 

převáděny na elektrické signály, které se nadále zpracovávají. Vyhodnocování 

výsledků je ve formě grafického průběhu profilu kruhovitosti měřené součásti 

nebo jeho číselné vyhodnocení. (Obr. 2.6.1.1 a) 
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Obr. 2.6.1.1.1. princip měření kruhovitosti, a) s rotujícím vřetenem (obr. viz první obrázek) , b) s rotačním 
stolem (viz. Druhý obrázek) 

1 – měřící dotyk, 2 – měřicí přístroj, 3 – měřená součást 

 

 S otočným stolem – otáčecím prvkem je měřící součást, snímací sonda je 

upevněna na pevno. (Obr. 2.6.1.1 b))  

 

Z hlediska výstupní informace rozlišujeme: 

 

 Přístroje s funkcí zapisování profilu 

 Přístroje s přímým zobrazením číselných hodnot parametrů 

 Přístroje s kombinací obou způsobů. 

 

              
Obr. 2.6.1.1.2. Graf profilu kruhovitosti [17]  

 

 Podle způsobu měření povrchu jsou specifikovány rozměry a druhy snímacích dotyků. 

Jednotlivé dotyky se volí dle potřeby a uţití. Lze je kombinovat v závislosti na rozsahu 

tolerančního pole dotyku k jeho délce dříku mezi snímacím dotykem a snímací hlavou.  

 Dle charakteru povrchu měřeného objektu jsou normou STN ISO 4291 (01 4411) 

definovány druhy a rozměry hrotů měřicích doteků a je předepsaná statická měřicí síla 

doteku. Poloměry hrotů měřicích doteků: 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 [mm]. 
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Snímací dotyky rozdělujeme (viz obr. 2.6.1.1.3):  
 

 Kulové, 

 

 Válcové, 

 

 Klínové, 

 

 Kapkové. 

 

Obr. 2.6.1.1.3. Druhy měřicích dotyků 

a)kulový b)válcový c)klínový d)kapkový 

 

 

 Měřicí přístroje, které pracují s absolutními metodami se mohou pyšnit velmi velkou 

přesností při měřících operacích. Jsou pouţívány výhradně v metrologických laboratořích 

z důvodu přesnosti a preciznosti měření, kde je ideální teplota a lze přesně centrovat měřicí 

kus. Tato metoda není vhodná pro hromadnou sérii měření odchylek kruhovitosti. 

 
 

U přístroje se může vyskytovat: 

 

 Celková chyba přístroje, 

 

 Chyba otáčení radiálním, 

 

 Chyba otáčení axiální. 

 



VŠB-TU Ostrava                      2014/2015 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění, montáţe a strojírenské metrologie  

 

Ondřej Mizera 

 

20 

2.6.2 Rozdělení dle materiálu hrotů 

 Jednotlivé materiály musí splňovat dané poţadavky na otěr, tepelnou stálost  

a vodivost. Můţeme kombinovat typ dotyku s libovolným materiálem a tím zaručíme přesné 

měření, neboť ne kaţdý materiál je vhodný na dané měření. V jistých případech dochází k tzv. 

adheznímu otěru nebo abrazivnímu otěru. 

Materiály: 

 Rubín 

 

 Jedná se o průmyslový standard, který si Rubín vybudoval jako jeden z nejtvrdších 

a nejuniverzálnějších materiálů snímacích doteků. Výhody jsou především v dokonalém 

hladkém povrchu, vysoké odolnosti otěru a vynikající pevnosti v tlaku. Rubín není 

doporučován pro metody skenování na materiály litinových součástí z důvodu vzniků 

abrazivního otěru a také pro hliníkové součásti, kde vzniká adhezivní otěr. (obr. 2.6.2 a) 

 

 Nitrid křemíku  

 

Vlastnostmi velmi podobný Rubínu, taktéţ velmi tvrdý a odolný materiál, který lze při 

extrémním leštění zlehka dosáhnout hladkosti Rubínového doteku. Jeho hlavní výhodou  

je, ţe nevzniká adhezní otěr při skenovacím modu na hliníkové součásti. Velká nevýhoda  

je nepouţitelnost na ocelové materiály, kdy v kontaktu při skenování vzniká abrazivní  

otěr. (obr. 2.6.2 b)  

 

 Zirkonium  

 

Oxid zirkoničitý je velmi pevným keramickým materiálem s podobnými vlastnostmi 

v odolnosti a pevnosti jako Rubín. Jeho největší výhodou je samotný povrch, díky němu lze 

při litinových součástech, Oxid zirkoničitý pouţívat na agresivní výkonné skenování.  

(obr. 2.6.2 c)  

 

 Diamant  

 Diamant je ze všech materiálů, co se týče vlastností nejlepší. Díky jeho chemické 

konzistenci je nejpřesnější a také dokáţe svou hladkost posunout na naprosté minimum. Je ho 

vhodné pouţít na všechny druhy materiálu jak při skenovacím modu tak i bodově.  

(obr. 2.6.2 d) 

 

 
Obr. 2.6.2. rozdělení materiálu hrotů a) rubín  b) nitrid  c) zirkon  d) diamant 



VŠB-TU Ostrava                      2014/2015 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění, montáţe a strojírenské metrologie  

 

Ondřej Mizera 

 

21 

2.6.3 Relativní metody 

 Zjišťuje se pouze změna měřené veličiny vůči zvolené referenční hodnotě.  

Při porovnání s předchozí absolutní metodou, můţeme povaţovat za finančně a časově 

nenáročnou s výhodou menší nejistoty výsledků.   

 V měřicím přístroji se upevní zkoumaný vzorek do měřící hlavy, po upevnění se stroj 

zapne a tím se uvede do rotačního pohybu rychlostí 200 – 500 ot.min.
-1

. Vznikající kmity 

odchylek kruhovitosti se přenáší elektrodynamickým snímačem, jenţ prochází elektrickým 

odvodem, zaznamenává střední hodnotu měřených odchylek a následně jej zobrazí  

na obrazovce. Velkou výhodou těchto zařízení je pouţití pro hromadnou kontrolu díky své 

rychlosti měření. 

2.6.3.1 Dvoubodová metoda 

 Jedná se o nejčastější metodu pouţívanou v praxi s univerzálními měřidly, při čemţ  

se můţe jednat o měření nepravidelných tvarů a profilů s podmínkou sudého počtu hran.  

Pro výpočet skutečné odchylky se stanoví konstantní součinitel Kn=2, zároveň platí: 2=, 

/2, . Metoda je zakreslena (obr. 2.6.3.1 a) 

2.6.3.1.1 Tříbodové metody symetrické 

 Nejčastěji se pouţívá pro lichoběţníkový počet nepravidelnosti, je schopná k měření 

vnitřních ale i vnějších profilů. Lze to také pouţít pro případ metody tříbodové, symetrické, 

obrácené a to v případě ţe měřený kus se během měření nebude hýbat, otáčí se pouze měřící 

stroj, v tomto případě lze pouţít i velké průměry na měření kruhovitosti. Pro výpočet skutečné 

odchylky se stanoví konstantní součinitel Kn= (0  Kn  2,73), mohou se realizovat jako 

přímé (=-/2) (obr. 2.6.3.1 b) i jako obrácené (=-/2). Pouţívají se úhly : 30, 36, 45, 

54, 60. 

2.6.3.1.2 Tříbodové metody nesymetrické   

 Jedná se o sloučení obou předcházejících metod, a to Tříbodové symetrické  

a Dvoubodové, veškeré jejich výhody byly spojeny do metody tříbodové nesymetrické,  

kdy jejích výhodou je měření všech případů odchylek kruhovitosti. Mohou byt realizovány  

v přímé (0≤β<α, α<β <π/2), tak i v obrácené verzi (-π/2<β<-α-π/72, -α+π/72<β<0).  

Metoda je zakreslena (obr. 2.6.3.1 c). 

 

Obr. 2.6.3.1 relativní metoda [7] 
a) dvoubodová metoda  b) tříbodová metoda symetrická  c) tříbodová metoda nesymetrická 
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2.6.3.2 Skenovací metoda  

 Skenovací reţim je plynulé měření kontur a prvků s dostatečně vysokou hustotou 

bodů, kdy u této metody dochází k minimálním odskokům snímacího dotyku („tyto odskoky 

jsou okem nezastiţitelné, hovoříme zde v setinových a tisícinových délkách“). Dotyk  

je trvale po celou dobu měřicího cyklu s měřenou součástí spojen, tím se zaručuje skutečný 

tvar měřeného tělesa, při svém snímání opisuje trajektorii předsnímaného tělesa. Rozloţení 

jednotlivých bodů se udává menší neţ 0,1mm. Měření se provádí na strojích SMS s podporou 

měřicí hlavy pro skenovací mód.  

 

Obr. 2.6.3.2 vizualizace skenovacího modu [10] 

2.6.4 Nespojité metody  

 Měření se provádí na strojích CMM. Principově se jedná o měření pouze přibliţného 

tvaru profilu či polohy dané roviny. Měření touto metodou probíhá při zadaných omezeních 

sejmutí bodů v dané rovině a to ţe kaţdý pracovník na stroji CMM si zvolí počet sejmutí 

bodů tak, aby pro něj získané informace byly časově co nejrychleji zpracovány a zároveň  

ať se profil či rovina co nejvíce přibliţuje reálnému výrobku. Při vyhodnocování se spočítají 

souřadnice středu kruţnic a průměrů, musíme brát v potaz, ţe se jedná o pouze teoretický tvar 

či polohu.  
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Obr. 2.6.4. Snímaní bodů [10] 

2.6.5 Konvenční měřicí stroje  

 V praxi se vyuţívají při kontrole tvaru výrobku co nejjednodušší praktiky, jednou 

z pomůcek jsou šablony a pravítka. Pří výrobě je poţadováno, aby uţ zhotovování výrobku 

bylo co nejpřesnější, proto jsou poţadavky, aby měřidla byly schopny pracovat i v dílnách  

a nikoli jen v laboratořích. Pomocí těchto metod lze provádět měření tzv. na uhlových 

podloţkách, či velmi podobném systému. Tyto metody můţeme nazývat jako tříbodové 

neboli relativní. Na jejich základě se rozhoduje o navrhování typu přístroje, jenţ se můţe 

vyuţít při výrobě rovnou na stroji. 

 Konvenční přístroje fungují na principu spojité metody, a pracuje se s nimi  

v laboratorních podmínkách, proto měří s vysokou přesností a označujeme je jako kruhoměry. 

Takovéto měřicí přístroje vyhodnocují naměřené hodnoty pomocí softwaru na počítači. Jako 

příklad takovýchto přístrojů, které se pouţívají na měření tvaru: Talyrond, Talysurf, 

Rondcom, Roundtest a další [10]. 

 

2.6.5. a) Konvenční měřicí stroje Roundtest RA-100 Series 211-Roundness Measuring Instruments 

 



VŠB-TU Ostrava                      2014/2015 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění, montáţe a strojírenské metrologie  

 

Ondřej Mizera 

 

24 

 

2.6.5. b) Konvenční měřicí stroje Form Talysurf PGI 1230, MarForm MMQ 400 Formtester 

 

2.6.6 Souřadnicové měřicí stroje CMM 

 Třisouřadnicové měřící stroje se vyvíjejí od 50. let 20. století, kdy jejích účelem bylo 

komplexní měření rozměrů, tvarů, vzájemných poloh rovin. První ideologií těchto strojů bylo 

mostové zpracování na měření sloţitých dílců pro automobilový a letecký průmysl. Principem 

těchto (Coordinate Measuring Machine, dále jen CMM) strojů je libovolné zvolení bodu 

v prostoru a k němu ostatní body měřené součásti jsou určovány v osách X, Y, Z.  

 Současný průmyslový trend si ţádá měření na 3D souřadnicovém měřicím stroji 

CMM, tyto stroje se pouţívají pro měření jak roviny v jedné ose tak roviny v prostoru  

ve třech osách. Veškeré měření se provádí pomocí softwaru, který je kompatibilní se strojem. 

Kaţdý výrobce pouţívá svůj programovací jazyk pro obsluhu a programování on/off line 

reţimu. CMM je konturováno, aby veškeré výsledky byly porovnávány, a to jestli jsou 

v tolerančním poli či nikoli. Porovnávaní dvou tvarů, které operační technik provádí, můţeme 

dvěma způsoby. Prvním způsobem je, ţe obsluha stroje má před sebou výkresovou 

dokumentaci, ze které čte poţadované hodnoty, ty porovnává se skutečným tělesem, které 

přeměřuje v CMM. Veškeré vyhodnocené výsledky z měření se mu zobrazí na monitoru 

počítače, obsluha pouze určí dle poţadavku zákazníka, zda je proměřována součást vyrobena 

s danou přesností. Druhou moţností je, ţe zákazník předá obsluze CMM danou skutečnou 

součást a zároveň CAD model, tudíţ obsluha rovnou vidí o jakou vzdálenost je vychýlená 

daná rovina skutečného profilu od CAD modelu.   
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Obr. 2.6.6. CMM WENZEL LH 65  

 

2.6.6.1 Koncepce CMM 

 Stojanový  

 Jsou charakterizovány velkou přesností na úkor měřícího prostoru, jedná  

se o laboratorní zařízení, které je povaţováno za nejpřesnější měřící stroj v rámci 

souřadnicových zařízení. Pro měření válcovitosti je zapotřebí mít oddělené stoly.  

(obr. 2.6.6.1 a) 

 Výložníkový 

 Jsou charakterizovány svojí délkou v ose X, a především výborný přístup k měřené 

součástí. Slabinou tohoto typu je krátká osa Y kvůli tuhosti ramen. Výloţníkový typ  

se pouţívá především pro podélné měření, jako jsou nápravy, hřídele, atd.. (obr. 2.6.6.1 b) 

 Portálový  

 Vyrábí se ve dvou typech, a to buď s pevným, nebo pohyblivým portálem. Konstrukce 

s pevným portálem má pohyblivý stůl, ale tuţší konstrukci coţ zaručuje měření s větší 

přesností. Celkově typy této konstrukce dosahují větších přesností díky své tuhé konstrukci  

i při pouţití větších rozměrů stroje. Měřené dílce jsou limitovány velikosti daného stroje, 

neboť po obou rozích v X ose jsou umístěny pohyblivé sloupy portálové konstrukce. (obr. 
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2.6.6.1. c) 

 Mostový  

 Vyrábí se především pro velké rozměry, a to aţ pro X osu v délce 24m. Nejběţnější 

pracovní vyuţití je v automobilovém a leteckém průmyslu. Přístup k měřenému dílu  

je vynikající pro jeho velikostní rozměry. Přesnost mostového typu je menší díky svým 

rozměrům. (obr. 2.6.6.1 d) 

 

Obr. 2.6.6.1 základní typy CMM a)stojanový  b)výloţníkový  c)portálové  d)mostový [10] 

 

2.6.6.2 Základní prvky 

 Základní prvky kaţdého CMM jsou: rám, stůl, portál, stojan, pinola , most (dle 

konstrukce CMM). 

 Rám  

 Nejčastěji se jedná o svařenec, z důvodů splnění vysokých poţadavků na tuhost rámu 

v dynamickém zatíţení. Existují případy, u nadstandartních velikostí odpadá svarový rám, ten 

je nahrazen vlastní základovou deskou, která je řádně upevněna a zkalibrovaná k podlaze. 

 Stůl  

 Stůl je vyroben z kamenové desky a to buď z ţuly, případně granitu. Je kladen velký 
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důraz na přesnost opracování povrchu, úchylky rovinnosti bočních části pro posuv mostní 

konstrukce jsou speciálně broušeny na hodnotu aţ 0,002 mm/m, lapovací metodou lze 

dosáhnout hodnot 0,005 mm/m. Plocha určená k upevnění měřeného dílce, musí být absolutně 

rovná. Měřené prvky mohou byt upevněny do sklíčidel, které jsou přimontovány k desce 

pomocí upevňovacího šroubu nebo samotný měřený díl je upevněn k desce. Poţadavky na 

pracovní desky: objemová stálost, minimální tepelná roztaţnost, vysoka ţivotnost a 

trvanlivost, odolnost proti korozi. 

 Pinola  

 Provedení pinol dle uloţení čí materiálu je na volbě zákazníka a typu CMM. Materiál 

jsou buď přírodní kámen kulatého, nebo čtvercového průřezu, druhou moţností je ocelová 

pinola kruhového či čtvercového průřezu. Uloţení ve stroji odpovídá konstrukčnímu typu 

CMM, lze jej uloţit vertikálně, horizontálně. Pro horizontální uloţení je nutné dbát  

na dimenzování ať se pinola pod svou vlastní váhou s přídavkem sondovací hlavy a dotyků 

neprohýbá. Tato obava z prověšení pinoly je vyřešena vyvaţovacím zařízením. 

 Sloupy, portály, mostní konstrukce 

 Nejpouţívanější materiály jsou hliníkové slitiny nebo keramika z důvodu o snahu  

co nejlehčí častí. Podmínkou je, aby tyto části byly dostatečné tuhé a přitom co nejlehčí  

ať se zamezí minimalizování dynamických sil, které jsou neţádoucí kvůli ovlivnění přesnosti 

měřicího stroje. 

 

Obr. 2.6.6.2  detail CMM [11]. 
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2.6.6.3 Vedení CMM 

 

 Základem celého měřicího stroje je snadný a lehký pohyb pohyblivých části, jedná  

se o jednu z nejcitlivějších částí stroje. Je nezbytně důleţité, aby posuv probíhal s naprostou 

lehkostí, maximální přesností i s minimální rychlostí, tyto všechny aspekty činí vodicí 

centrum nejpřesnějším strojem. Hybné části stroje jsou osazeny na vedení, na které je kladen 

důraz s co nejmenším třením, minimálním opotřebením a zároveň maximální tuhostí. 

 Dnešní robustnější CCM pouţívají techniku na vedení aerostatickém s plynným 

třením. Výhodou je skloubení velmi malého tření s velkou tuhostí, kdy aerostatická loţiska 

dosahují hodnot 1000 MN/m. Citlivost posuvu se musí uchovávat důkladnou sterilizací stroje. 

Toto uloţení není vhodné do prašných prostor hal, loţiska následně mohou trpět na zanášení  

a případné přidření. Obtíţe mohou být s korozí či čištěním vzdušných filtrů, ač na druhou 

stranu odpadá starost s olejem, následné tření a obava ohledně odvodu tepla z vznikajícího 

tření. Zastaralejší metoda kluzných vedení, která se dnes do nových CMM nemontuje díky 

sloţité konstrukci a potíţím s odvodem tepla ze vzniklého tření z oleje. Díky komplikované 

konstrukci rostla i pořizovací cena CMM. Současná doba vyuţívá vedení valivá a to buď 

kuličková čí válečková, oboje případy mají výhody malého tření a vysoké stabilizační 

vlastnosti při pohybu coţ je jednou z nejdůleţitějších vlastností celého CMM. Vysoká tuhost 

valivého vedení se vyskytuje pouze při kvalitním zakrytování či zpevnění zakrytování.  

 

2.6.6.4 Postup měření na CMM 

 

Prvním krokem je vţdy sestavení plánu průběhu měření, ve kterém musí být zahrnuta  

i dokumentace, přípravky upnutí na stole stroje atd. Plán měření obsahuje tzv. strategii 

měření, z kterého musí být jasné poţadavky na přesnost výsledků měření a hledá se optimální 

postup k jeho dosaţení. Při sestavování průběhu měření musí operátor SMS dodrţovat 

následující zásady: [3] 

 

 ustavení obrobku stabilním způsobem na co největší plochu, 

 

 měřicí základny by měly korespondovat se základnami konstrukčními, 

 

 pokud je to moţné provádět slučování měřicích operací, 

 

 ustavení obrobku tak, aby se dal proměřit při jednom ustavení, 

 

 volby minimálního počtu doteků, 

 

 volba měřicích bodů tak, aby postup byl co nejkratší, 

 

 snímací body mají být rovnoměrně rozloţeny na měřeném geometrickém prvku, 
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 počet snímaných bodů volit o 2 aţ 3 větší neţ vyţaduje geometrická definice, 

 

 směr pohybu snímače před dotykem by měl souhlasit se směrem některé osy, 

 

 kruhové a kulové plochy je nutné snímat párovými dvojicemi, tj. diagonálně, 

 

 při statistické interpretaci výsledku měření vyhodnotit minimálně 30 bodů, 

 

 body měřeného geometrického prvku je vhodné znázorňovat graficky, aby bylo moţné  

 vyloučit hrubé chyby 
 

 

Obr. 2.6.6.4 princip měření na CMM [11]. 
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3 Experiment  
 

 Experimentální část nám přináší poznatky z analýzy vlivu dotyků průměru kuličky a 

délky dříku dotyku. Jednotlivé částí na sebe velmi navazují. V praxi při rozdílných teplotách 

materiálů, které vybočují z ideální teploty coţ je 19,5°C ÷ 20,5°C mohou nastat neadekvátní 

vyhodnocení, díky zkresleným hodnotám vlivu tepla. Výrobci doporučují dotyky, které jsou 

vhodné na měření různých materiálů, ale volbu dotyku si volí kaţdý operátor CMM sám na 

základě praktických zkušeností. Případně osoba programující software. Důleţité je brát 

v potaz geometrii měřeného dílce (popřípadě měření dutiny či závitu), ne kaţdou sondou 

(typu, druhy, velikosti snímacího dotyku) jde vše měřit a taktéţ změříme stejné   ̅ hodnoty 

např. odchylky kruhovitosti. Pochopitelně je logické, ţe menší průměr kuličky sondovacího 

dotyku bude přesnější díky přesnějšímu kopírování skutečného profilu dílce. Nejpatrnějším 

rozdílem mezi průměry sondovacích dotyků je skenovací mód.  

 Veškerá práce byla prováděná pod vedením Ing. Lenka Čepová, Ph.D. na Katedře 

obrábění, montáţe a strojírenské metrologie, na stroji CMM od firmy Wenzel, typového 

označení WENZEL LH 65 X3M PREMIUM s operačním software „Metrosoft QUARTIZ 

R6“. Hlavní náplní bylo měření vlivu velikosti snímacího dotyku na odchylku kruhovitosti při 

kontaktním (dotykovém) a skenovacím móde.   

Obr. 3.0 schéma měřené součásti 
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3.1 Použitá zařízení  

 Měření bylo prováděno při teplotě 20,0°C ± 0,5°C.  

Parametry CMM Wenzel LH 65 – X3M Premium (se zvýšenou přesnosti): 

Měřící prostor: 

 x = 650 mm 

 y = 1000 mm 

 z = 500 mm 

 

Nejistota měření MPEe podle ISO 10360-2 v provedení X3M Premium: 

  MPEe=1,6 + (L/350) m 

  MPEp=1,6 m   

   

Nosnost granitové desky: 

 500 kg 

 

Snímací systém Renishaw: 

 
Motorická indexovatenlá hlavice: 

  PH 10M 

 

Měřící skenovací sonda:  

  SP 25 M – modul 1  

  MPEthp=2,2 m (SP25) 

 

Software: 

  Metrosoft QUARTIZ R6 

 

 

Použité dotyky: 

 
Tabulka 3 - Data sondovacího dílce   

Pořadí 

Označení 

dotyku 

sondy 

Průměr sondy kuličky 

[mm] 

Délka dříku 

[mm] 
Velikost zavitu 

Rozptyl sondy 

[mm] 

1. 1001 2 35 M3 0,0001 

2. 2001 4 30 M3 0,0006 

3. 3001 5 50 M3 0,0005 

 

 
Tabulka 4 - Délky jednotlivých dotyku  

Pořadí 

Označení 

dotyku 

sondy 

Délka snímaní od hlavy po střed sondovací kuličky  

L [mm] 

1. 1001 140,8083 

2. 2001 160,7768 

3. 3001 143,8182 
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Obr. 3.1. a) CMM centrum ovládacím zařízením [9] Obr. 3.1. b) motorická indexová hlava Renishaw PH10M 

 

 

 

   
Obr. 3.1.1 měřící sonda 1001 Obr. 3.1.2 měřící sonda 2001 Obr. 3.1.3 měřící sonda 3001 

 

 Dotyky jsou osazeny rubínovou kuličkou, která slouţí jako snímací dotek. Doteky 

1001 a 2001 mají ocelový dřík o délce 35 a 30 mm. Dotek 3001 má uhlíkový dřík o délce 50 

mm.  

3.2  Měření experimentálního elementu  

 Před veškerým měřením jakéhokoli způsobu je zapotřebí důkladně očistit (např. 

lihem) měřenou součást ať dojde k zbavení nečistot a mastnot na měřeném povrchu a tím  

se minimalizují neţádoucí nepřesnosti při měření. Důleţité je si pořádně upevnit měřící 

součást ať nedojde k jeho posuvu, upevnění nesmí mít ţádnou vůli, aby měření  

bylo smysluplné. Pro upevnění měřící součásti se pouţívá sklíčidlo nebo speciální stavebnice  

pro upevnění měřeného dílce. Před novým měřením je nutná kalibrace, a to jak referenční 

koule, tak jednotlivých dotyků.         

  Referenční koule znamená, ţe se jedná o kouli s konstantní křivosti a průměru 

d1= 24,99900 mm (obr. 3.2 a), bez tohoto referenčního zařízení nelze nikdy měřit dlouhodobě. 

Kaţdé měřící zařízení je potřeba jednou za čas kalibrovat pomocí buď referenčních sloţek  
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nebo etalonových desek či kalibračních center, toto rozdělení je nepochybně dle konstrukce 

měřícího stroje a pouţití. Referenční koule umoţňuje kalibraci do 180° po celé polokouli.  

Jde zde pouze o natočení indexové hlavy a dotyků. Cílem kalibrace je zjistit průměr kuličky, 

délku snímacího systému (aţ po střed otočné hlavy). Koule můţe byt v kterémkoliv místě 

měřicího prostoru, ale stroj musí znát její přesnou polohu a orientaci. Pozici koule určíme 

jedním regulérně nakalibrovaným dotykem.      

 Kalibrace dotyků by se měla provádět před kaţdým novým měřením a nutností  

je kalibrovat po kaţdém nárazu sondy o měřenou součást. Kalibrace u software Metrosoft 

QUARTIZ R6 se dá provádět třemi způsoby. 

 Manuálně – Doteky se kalibrují na rovníku a pólu pouze bodovou metodou o 5 – 6 

bodech. 

 

 Poloautomat - Natočení hlavy do poţadované pozice následně se vyvolá funkce 

kalibrace a sejme se jeden bod na povrchu koule. Nezapomenout uloţit snímací 

systém pod dané uloţení do tabulky. 

 

 Plný automat - Vychází z jedné nakalibrované pozice dotyku. Označení polohy 

poţadované ke kalibraci a následuje, odjedeme do bezpečné pozice. 

  

U otáčecí indexové hlavy Renishaw PH 10M, která byla pouţívána pro experimentální část 

bakalářské práce, se kaţdé odchýlení hlavy od její aktuální polohy musí nakalibrovat. Kaţdý 

úhel, který je zapotřebí k měření je potřeba zkalibrovat. Je naprosto vyloučeno měřit  

bez zkalibrovaného dotyku. 

 Měření odchylky kruhovitosti se provádělo v rovině řezu z = 8 mm (obr. 3.3) od čela 

měřeného dílce o průměru ø 37,50mm, vyhodnocení za pomocí LSC referenční kruţnice, řezy 

byly vyhodnoceny skenovací a bodovou metodou. Bodovací metoda obsahuje sejmutí  

po obvodu kruţnice v počtu 32 bodů. Pro kaţdou sondovací kuličku se cyklus opakuje 

desetkrát, poté se vyhodnotí průměrná hodnota pro daný dotyk. Veškeré zprůměrované 

hodnoty se porovnávají a výsledkem se určí nejpřesnější měření odchylek kruhovitosti pro 

metodu bodovací s 32 sejmutými body. Druhou částí se zaměřujeme na metodu skenovací 

s 21921 body. Její princip je totoţný s předešlou metodou. Pro stanovení vyhodnocení je 

zapotřebí naměření deseti opakování na jednom dotyku, aby bylo moţno jej zprůměrovat a 

správně vyhodnotit.  
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              Obr. 3.2 referenční koule            Obr. 3.3 měřený dílec 
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3.3 Grafické vyhodnocení  

Na obrazcích (obr. 3.4 a ÷ 3.4 f), byla změřena odchylka kruhovitosti bodovou a skenovací metodou, 
při měřících sondách viz tab. 3. Jejích výsledky jsou zaznamenány v (tab. 6 ÷ 11). 

 
 

Obr. 3.4 a) bodová metoda dotyku 1001 

 

Tab. 6 – graf odchylky pro kontaktní metodu se sondou 1001 

č. měření Wenzel 

 

1 

 
0,0043 

2 

 
0,0037 

3 

 
0,0050 

4 

 
0,0061 

5 

 
0,0036 

6 

 
0,0058 

7 

 
0,0048 

8 

 
0,0062 

9 

 
0,0053 

10 

 
0,0036 

 ̅ 0,0048 

Rozdíl 0,0026 
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Počet měření [-]  

Odchylky kruhovitosti pro sondu 1001 - 

kontaktní metoda 32 bodů 
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Obr. 3.4 b) skenovací metoda dotyku 1001 

 

 

Tab. 7 – graf odchylky pro skenovací metodu se sondou 1001 

č. měření Wenzel 

 

1 0,0008 

2 0,0011 

3 0,0012 

4 0,0008 

5 0,001 

6 0,001 

7 0,0016 

8 0,0011 

9 0,001 

10 0,0009 

 ̅ 0,0010 

Rozdíl 0,0007 
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Počet měření  [-]  

Odchylky kruhovitosti pro sondu 1001 - 

skenovací metoda 21921bodů 
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Obr. 3.4 c) bodová metoda dotyku 2001 

 

 

Tab. 8 – graf odchylky pro bodovací metodu se sondou 2001 

č. měření Wenzel 

 

1 0,0042 

2 0,0044 

3 0,0052 

4 0,0063 

5 0,0057 

6 0,0041 

7 0,0059 

8 0,0039 

9 0,0051 

10 0,0059 

 ̅ 0,0050 

Rozdíl 0,0024 
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Počet měření  [-]   

Odchylky kruhovitosti pro sondu 2001 - 

kontaktní metoda 32 bodů 
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Obr. 3.4 d) skenovací metoda dotyku 2001 
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Obr. 3.4 e) bodová metoda dotyku 3001 
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Obr. 3.4 f) skenovací metoda dotyku 3001  
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3.4 Zhodnocení  

 Toleranční pole bylo stanoveno na hodnotu 0,02 mm. Ţádné z měření nepřesáhlo dané 

kritérium. Veškeré hodnoty se pohybují v tisícinách milimetrech. Nejvíce blízko k hranici 

tolerančního pole pro úspěšné měření, byla sonda 3001 v bodovém modu, kdy při čtvrtém 

měření byla naměřena odchylka kruhovitosti 0,0073 mm.  

 Z grafického vyhodnocení je patrné, ţe bodová metoda má větší nepřesnosti při 

měření odchylek kruhovitosti neţ metoda skenovací. Na první pohled jsou zde velmi patrné 

rozdíly mezi naměřenými hodnotami bodovacího módu a skenovacího modu, místy jsou 

rozdíly mezi bodovací metodou a skenovací více jak 0,0050 mm při odchylce kruhovitosti 

(viz. dotyk 1001). Při měření skenovací metody bylo nejhůř naměřeno se sondou 2001 při 

pátém měření, kdy byla naměřena hodnota 0,0028 mm odchylka kruhovitosti. Nejpřesnější 

měření skenovacího modu bylo s dotykem 1001 a to hned dvakrát, při prvním a čtvrtém 

měření byla hodnota 0,0008 mm odchylky kruhovitosti. 

  Nejvíce vyrovnaným dotykem, co se týče obou metod, je dotyk číslo 2001, kdy 

v bodovém módě jej lze určit za dotyk s nejmenším rozpětím naměřených hodnot. Zato 

ve skenovacím módě lze dotyk 2001 určit jako nejméně vhodný, díky svému velkému 

rozptylu hodnot odchylek kruhovitosti. 

 

3.5 Výsledné hodnoty 

 Veškeré výsledné naměřené hodnoty byly desetkrát měřeny na geometrii 

experimentálního dílce. Při měření byla pouţita metoda referenčních kruţnic ( LCS ) součet 

nejmenších čtverců.  

Použité vzorce: 

Průměr naměřených hodnot:   ̅   
 

 
∑   
 
         

  ̅ je průměr hodnot ze souboru,      [mm] 

 xi jsou jednotlivé naměřené veličiny,     [mm] 

 n je počet měření.       [-] 

Rozpětí naměřených hodnot:  Roz. = Max. – Min.    

  

 Roz. je rozpětí hodnot ze souboru,     [mm] 

 Max. je maximální hodnota ze souboru,    [mm] 

 Min. je minimální hodnota ze souboru.    [mm] 
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Tab. 12 – rozdíly odchylek kruhovitosti  
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4 Závěr: 

 Cílem experimentální části bylo porovnání výsledků dvou metod, bodové a skenovací 

metody. Měření bylo zaměřeno na odchylku kruhovitosti trubkového profilu s průměrem  

 ø 37,50 mm, kdy měřena byla vnější část (v hloubce – 80 mm od čela měřeného dílce). 

K měření byl pouţit stroj CMM s portálovou konstrukci od firmy WENZEL LH 65 X3M 

PREMIUM se zvýšenou přesností, osazen indexovatelnou hlavou od firmy Renishaw PH 

10M za pomocí skenovací sondy SP 25M . Snímací dotyky byly osazeny rubínovou kuličkou 

s ocelovým a uhlíkovým dříkem.  

 Předpoklady závěru, které byly očekávany s jednoznačným nejpřesnějším měřením 

odchylky kruhovitosti, za pomoci dotyku 1001 byly potvrzeny, leč měření nebylo zcela 

jednoznačné, jak se prvně zdálo. Rozdíly mezi skenovacími metodami jednotlivých dotyků se 

lišily v hodnotách pohybujícími se v tisícinách, při komplikovanějším geometrickém tvaru lze 

předpokládat navýšení rozdílu výsledných hodnot při měření odchylek kruhovitosti. Metoda 

bodovací není „nikterak přesná, ale hodnoty jsou v toleranci“, za pomocí bodovací metody 

není moţné získat přesný geometrický tvar tělesa, jak tomu je u metody skenovací. Čím více 

bodu lze nasnímat, tím efektivněji a přesněji bude vyhodnoceno měření odchylek kruhovitosti 

s větší přesností a menším tolerančním polem.  

 V bodovací metodě při měření experimentální části se dotyk 3001 ukázal jako 

nejméně vhodný, jeho odchylka kruhovitosti byla Δ ̅ =0,0057 [mm], při jeho pouţití byly 

velmi vysoké hodnoty a zároveň i jeho rozpětí. Univerzálním dotykem lze nazvat bodovací 

dotyk 2001 s odchylkou kruhovitosti Δ ̅ =0,0050 [mm] pro danou součást měření. 

Nejvhodnějším dotykem pro experimentální měření vyšel z měřených hodnot dotyk 1001 

s odchylkou kruhovitosti Δ ̅ =0,0048 [mm]. Při měření skenovací metodou dotyk 1001 vyšel 

nejlépe s odchylkou kruhovitosti Δ ̅ =0,0010 [mm], díky malému průměru rubínové 

sondovací kuličky. Nejhůře při skenovací metodě dopadl dotyk 2001 s odchylkou kruhovitosti 

Δ ̅ =0,0019 [mm]. Dotyk 3001 dle naměřených hodnot skončil jako druhý nejlepší dotyk 

z výběru s odchylkou kruhovitosti Δ ̅ =0,0017 [mm] 

 Velkou roli při měření skutečného tvaru tělesa a tím měření její geometrie hraje  

jak průměr sondovacího doteku, tak průměr a délka dříku. Minimalizací chyb, vzniklých kvůli 

přednostem masivnějších dříků, jsou při snímaní „příklepové funkce“ jejíchţ prací  

je přibrzdit rozjetou sondu před samotným nárazem sondovacího elementu do měřeného dílce, 

a tak můţe dojít k vychýlení sondovacího talířku ze sondovací hlavice, případně k deformaci 

doteku leč aţ k zlomení. Z bakalářské práce plyne vyhodnocení, ţe bodová metoda měření 

odchylek kruhovitosti při snímaní 32 bodů má dvakrát a místy aţ třikrát větší odchylky 

kruhovitosti neţ metoda skenovací s 21921 body, v praxi to znamená, jde-li zadavateli o co 

nejpřesnější měření (v tisícinách), je zapotřebí zvolit metodu skenovací. V případě odchylky 

kruhovitosti v řádech desetin, setin je časově méně náročné a ekonomičtější pouţít metodu 

bodovou. 
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 Veškeré údaje jsou postačující a slouţí jako vstupní analýza odchylek kruhovitosti  

pro další rozvoj následující Diplomové práce. Bylo by za hodno pouţít stejné dříky,  

ze stejných materiálů pro sondovací doteky. Je zde moţnost rozšíření pracovního obsahu  

o problematice či analýze odchylek kruhovitosti a podrobněji se tímto směrem vydat. 
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