
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie 

 

 

Měření přesnosti obráběcího stroje pomocí systému 

Renishaw Ballbar QC10 

Machinetool Accuracy Measuring by System Renishaw 

Ballbar QC10 

 

 

 

 

 

Student:  Zbyněk Lukáš 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

 

Ostrava 2018 



 



 



 



ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

LUKÁŠ, Z. Měření přesnosti obráběcího stroje pomocí systému Renishaw Ballbar QC10: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2018, 52 s., 8 příloh, Vedoucí práce: Čep, R. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření přesnosti obráběcích strojů a jejím 

vyhodnocováním. V úvodní části je popsána stručná historie obráběcích strojů, jejich 

rozdělení a faktory ovlivňující jejich provoz. Dále jsou zmíněny současné možnosti měření 

obráběcích strojů. Následuje popis funkčnosti a použití Ballbaru QC10. Praktická část je 

zaměřena na dlouhodobé měření konkrétního stroje a na zásah servisu na základě 

získaných protokolů z měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHELOR THESIS ANNOTATION 

LUKÁŠ, Z. Machinetool Accuracy Measuring by System Renishaw Ballbar QC10: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly, 2018, 52 p., 8 annexes, 

Supervisor: Čep, R. 

 

This bachelor thesis deals with the precision measurement of machine tools and the 

evaluation of thereof. The introductory part gives a brief history of machine tools, their 

distribution and factors affecting their operation. In addition, current possibilities of 

machine tools measurement are mentioned. A description of the functionality and use 

of Ballbar QC10 follows. The practical part focuses on the long-term measurement of 

a particular machine and the intervention of the service based on obtained measurement 

protocols.  



Obsah 
 

Seznam použitých zkratek .......................................................................................................... 8 

Seznam použitých obrázků ......................................................................................................... 9 

Seznam použitých tabulek ........................................................................................................ 11 

1. Úvod ............................................................................................................................... 12 

2. CNC obráběcí stroje ....................................................................................................... 13 

2.1 Historie CNC obráběcích strojů .............................................................................. 13 

2.2  Rozdělení CNC obráběcích strojů ........................................................................... 15 

2.3  Provoz CNC obráběcích strojů ................................................................................ 16 

3. Měření přesnosti CNC obráběcích strojů ....................................................................... 17 

3.1 Možnosti měření obráběcích strojů ......................................................................... 17 

3.1.1 Preventivní prohlídka .......................................................................................... 17 

3.1.2 Kontrola vřeteníku ............................................................................................... 18 

3.1.3 Vodováhy............................................................................................................. 18 

3.1.4 Laserové interferometry ...................................................................................... 18 

3.1.5 Test kruhové interpolace ..................................................................................... 20 

4. Systém Renishaw Ballbar QC10 .................................................................................... 21 

4.1 Společnost Renishaw ............................................................................................... 21 

4.2  Popis Ballbaru QC10 ............................................................................................... 21 

4.3  Princip práce Ballbaru QC10 .................................................................................. 23 

4.4  Startovní a koncový impuls ..................................................................................... 25 

4.5  Úhlový přejezd ........................................................................................................ 26 

4.6  Oblouk snímání dat ................................................................................................. 29 

4.7  Chyby detekovatelné Ballbarem ............................................................................. 29 

4.7.1 Axiální vůle ......................................................................................................... 30 

4.7.2 Boční vůle ............................................................................................................ 30 

4.7.3 Cyklická chyba .................................................................................................... 31 



4.7.4 Reverzační špičky ................................................................................................ 32 

4.7.5 Neshoda serva ...................................................................................................... 32 

4.7.6 Kolmost ............................................................................................................... 33 

4.7.7 Trhavý posuv ....................................................................................................... 34 

4.7.8 Vibrace stroje ....................................................................................................... 34 

4.7.9 Přímost ................................................................................................................. 35 

5 Experimentální měření ................................................................................................... 36 

5.1 Společnost Meopta – optika, s.r.o. .......................................................................... 36 

5.2 Měřený obráběcí stroj .............................................................................................. 37 

5.3 Popis měření ............................................................................................................ 38 

5.4 Porovnání výsledků ................................................................................................. 39 

6 Technicko-ekonomické zhodnocení ............................................................................... 46 

7 Závěr ............................................................................................................................... 48 

Seznam použitých zdrojů.......................................................................................................... 50 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 52 

 



8 

 

Seznam použitých zkratek 

ASME norma pro kontrolu strojů 

CAD Computer Aided Design (návrh za pomocí počítače) 

CAM Computer Aided Manufacturing (výroba za pomocí počítače) 

CCW counterclockwise (proti směru hodinových ručiček) 

CW clockwise (ve směru hodinových ručiček) 

CNC Computer Numeric Control (číslicově řízený počítačem) 

KI kruhová interpolace 

NC Numeric Control (číslicově řízený) 

USB Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) 

  



9 

 

Seznam použitých obrázků 

Obrázek 2.1:  SKJ 8A - první NC stroj vyrobený v Československu firmou ZPS Hulín [2] 

Obrázek 2.2:  Vlivy působící na provoz CNC stroje (6) 

Obrázek 3.1:  Laserový interferometr XL-80 s kompenzátorem XC-80 (9) 

Obrázek 3.2:  Použití laserového interferometru XL-80 s kompenzátorem XC-80 (6) 

Obrázek 4.1:  Systém Renishaw Ballbar QC10 [11] 

Obrázek 4.2:  Souprava Renishaw Ballbar QC10 

Obrázek 4.3:  Grafické vyobrazení pohybů snímání 

Obrázek 4.4:  Princip práce Ballbaru QC10 

Obrázek 4.5:  Protokol z měření Renishaw Ballbarem QC10 

Obrázek 4.6:  Startovní a koncový impuls 

Obrázek 4.7:  Snímací oblouk o velikosti úhlu 360° s úhlovým přejezdem 180°   

Obrázek 4.8:  Snímání rovin ZX a YZ 

Obrázek 4.9:  Snímací oblouk o velikosti úhlu 180° s úhlovým přejezdem 5° 

Obrázek 4.10: Vynechání úhlového přejezdu 

Obrázek 4.11: Vzor grafu axiální vůle 

Obrázek 4.12: Vzor grafu boční vůle 

Obrázek 4.13: Vzor grafu cyklické chyby 

Obrázek 4.14: Vzor grafu reverzních špiček 

Obrázek 4.15: Vzor grafu neshody serva 

Obrázek 4.16: Vzor grafu kolmosti 

Obrázek 4.17: Vzor grafu trhavého posuvu 

Obrázek 4.18: Vzor grafu vibrací stroje 

Obrázek 4.19: Vzor grafu přímosti 

Obrázek 5.1:  Logo společnosti Meopta – optika s.r.o. 

Obrázek 5.2:  Taktický puškohled MeoTac 3-12x50 RD 

Obrázek 5.3:  CNC obráběcí centrum Hermle C40 

Obrázek 5.4:  Zapojení Ballbaru 

Obrázek 5.5:  Graf výsledků měření červenec 2012 

Obrázek 5.6:  Graf výsledků měření červenec 2013 

Obrázek 5.7:  Graf výsledků měření červenec 2014 

Obrázek 5.8:  Graf výsledků měření duben 2015 

Obrázek 5.9:  Graf výsledků měření květen 2015 

Obrázek 5.10: Graf výsledků měření červen 2015 



10 

 

Obrázek 5.11: Graf výsledků měření listopad 2016 

Obrázek 5.12: Graf výsledků měření listopad 2017 

Obrázek 6.1: Vývoj naměřené kruhovitosti v čase 

 

  



11 

 

Seznam použitých tabulek 

Tabulka 4.1: Technické parametry systému 

Tabulka 5.1: Technické parametry stroje [14] 

Tabulka 6.1: Vývoj naměřené kruhovitosti v čase 

 

 

 

 

 

  



12 

 

1. Úvod 

Technický pokrok je na neustálém vzestupu. Už od dob průmyslové revoluce při 

výrobě parních strojů a lokomotiv vznikaly požadavky na kvalitu a přesnost strojů, které 

jsou stále přísnější. Jelikož na technickém pokroku a rozvoji technologií závisí 

i hospodářství průmyslově vyspělých států, není vhodné brát úlohu strojírenství na lehkou 

váhu. [1] 

U každého výrobku, se kterým se můžeme dostat do kontaktu i v běžném životě, si 

můžeme všimnout stopy výrobního stroje – jako např. u počítačů, pračky nebo kdekoliv 

v automobilovém průmyslu. Chceme-li mít stálou a výnosnou produkci, je nutné zajistit, 

aby se výrobky vyráběly v předem definované kvalitě, která je pro účel výrobků snesitelná 

a zároveň schůdná i pro zákazníka. Aby toho mohlo být dosaženo, je potřeba, aby výrobní 

stroje, na kterých se produkty vyrábí, měly potřebnou přesnost. Problémy s přesností strojů 

negativně ovlivňují kvalitu výrobků. Mohlo by se to týkat vzhledových vlastností, 

nesplnění požadovaných specifikací nebo by díly nemusely být vhodné k příslušným 

účelům. Jestliže je přesnost výrobních strojů známá, můžeme rozhodnout, jaké a jak na 

přesnost náročné produkty se na nich v praxi mohou vyrábět. [1] 

Přesnost strojů nemusí být pořád stejná a může se měnit. Pracuje-li stroj 

např. v nepřetržitém provozu, jednotlivé části stroje mohou být rychleji opotřebovány, 

a tím může dojít ke zhoršení jeho přesnosti. Nejen však z tohoto důvodu je vhodné 

přesnost stroje pravidelně ověřovat.  

V této bakalářské práci se budu zabývat měřením přesnosti obráběcích strojů pomocí 

systému Renishaw Ballbar QC10, který je určen k testování kruhové interpolace – tedy ke 

zkoušce kruhovitosti. Toto zařízení dokáže zjistit i jednotlivé chyby stroje podílející se na 

odchylce kruhovitosti. 
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2. CNC obráběcí stroje 

Číslicovým řízením se obecně rozumí činnost číslicového počítače, který řídí pohyb 

nástroje nebo obrobku předem zvolenou rychlostí po dané trajektorii v rovině nebo 

prostoru. Při řízení procesu obrábění nebo i dalších pomocných funkcí je číslicové řízení 

obráběcích strojů závislé na vstupních parametrech číselných údajů a příkazů. Veškeré 

vstupní informace pro obrábění požadovaného dílce jsou tedy do stroje zapisovány 

numerickými znaky a příkazy. Aby bylo možné obrábět předem definovanou součást, je 

proto nutné znát rozměry součásti, řezné podmínky a další pomocné informace 

(např. spouštění chlazení). CNC stroje jsou typické tím, že ovládání pohybů, rychlosti 

a směru pohybů, výměny nástrojů jsou prováděny výhradně řídicím systémem stroje. 

CNC obráběcí stroj je strojem, při kterém je celý proces obrábění řízen počítačem 

pomocí programu. Je konstruován tak, aby bylo možné zautomatizovat pracovní cyklus 

a výměnu obráběcího nástroje či obrobku. [2] 

 

2.1 Historie CNC obráběcích strojů 

První číslicově řízené stroje jsou obecně přisuzovány americkému inženýrovi 

Johnu T. Parsonsovi, jenž působil jako mechanik a obchodník ve firmě svého otce Parsons 

Corporation, která se v polovině 20. století zabývala převážně obráběním. [2] Z počátku se 

jednalo o klasický obráběcí stroj vybavený jednoduchým řídicím systémem 

a elektronkovými obvody. Program byl ukládán do mechanických pamětí tvořených 

šablonami, vačkami či mechanickými zarážkami, které byly postupně nahrazovány 

optickými snímači a děrnými páskami. [3] 

První obráběcí (frézovací) centrum bylo uvedeno firmou Kearney&Trecker roku 1960. 

V té době již byly NC systémy tranzistorové. Na konci šedesátých let 20. století byly 

v USA aplikovány integrované obvody, které umožňovaly parabolické a splineové 

interpolace. NC stroje byly integrovány do prvních výrobních linek. [4] 

Během sedmdesátých let 20. století se začaly v konstrukcích strojů používat kuličkové 

šrouby a hydrostatická vedení. Poprvé byla firmou Herbert na trh uvedena první 

soustružnická centra s poháněnými nástroji (vrtáky a frézy). NC systémy se doplňovaly 

pamětí a byla umožněna editace obráběcích programů. Odtud již bylo velmi blízko 

k zavedení prvních CNC systémů. [4] 

V osmdesátých letech 20. století se začínaly stroje vybavovat nástrojovými 

a obrobkovými zásobníky. V konstrukcích NC strojů se začaly používat senzory, které 
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sledovaly pohony a jednotlivé mechanismy stroje. V řídicích systémech byly obsaženy 

multiprocesorové mikropočítačové struktury. V této době došlo k zásadnímu přelomu, kdy 

se do technologie třískového obrábění začala výrazně prosazovat soustružnická i frézovací 

centra. [4] 

V průběhu devadesátých let 20. století docházelo k aplikování velkokapacitních 

zásobníků umožňujících mezioperační dopravu nástrojů i obrobků. Jednotlivé typy součástí 

byly vyráběny na NC strojích se stále se zvyšující přesností a produktivita výroby se 

zvyšovala. Pružné CNC systémy byly používány stále častěji. Firmou Siemens byl roku 

1996 na trh uveden první CNC systém Sinumeric se zabudovanými bezpečnostními 

funkcemi. O rok později Siemens vyvinul produkty ShopMill a ShopTurn, kde bylo možné 

tvořit obráběcí programy na bázi grafického uživatelského rozhraní. [4] [5] 

Vývoj dalších generací CNC systémů a obráběcích strojů pokračuje i v 21. století. Do 

popředí se dostává především výroba multifunkčních strojů. Jsou realizovány 

synchronizace hardwaru a softwaru a integrování CAD/CAM systémů do CNC. 

Řízení strojů je provázáno používáním externích počítačových stanic. [4]  

 

Obr. 2.1 SKJ 8A - první NC stroj vyrobený v Československu firmou ZPS Hulín (dnes TOS Hulín) [2] 
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2.2  Rozdělení CNC obráběcích strojů 

Třískové obrábění je v průmyslové praxi prováděno dvěma základními operacemi: 

soustružením a frézováním. Z této skutečnosti plyne množství konvenčních (ručně 

řízených) obráběcích strojů, které je nutné pro obrobení různých tvarů obrobků. Je-li stroji 

umožněno provádění různých druhů operací a automatické výměny nástrojů a obrobků, 

jedná se o obráběcí centrum. Obráběcí centrum je číslicově řízený stroj, který: 

- je schopný vykonávat různé druhy třískových operací 

- dokáže pracovat v automatickém cyklu 

- je vybaven automatickou výměnou obrobků 

- je schopný pracovat v bezobslužném provozu 

- je vybaven prvky diagnostiky a měření 

- může být vybaven inteligenčními prvky [6] 

Obráběcí centra jsou charakteristická tím, že obě základní operace třískového obrábění 

jsou rozděleny na dominantní a doplňkovou. Soustružení je tedy dominantní operací 

a frézování doplňkovou nebo frézování je dominantní a soustružení doplňkovou. [6] 

V posledních letech se na trhu objevují stále častěji tzv. multifunkční obráběcí centra. 

Jsou to CNC obráběcí stroje, které: 

- mají totožné vlastnosti jako obráběcí centra 

- jsou schopny zajistit vyrovnané velikosti výkonů nebo krouticího momentu 

různých druhů třískového obrábění na rozdíl od obráběcích center 

- jsou uzpůsobeny k obrábění různých tvarů obrobků při jednom upnutí v témže 

stroji [6] 

 Není-li CNC obráběcí stroj obráběcím či multifunkčním centrem, hovoří se 

o jednoprofesním stroji, který je určen k jednomu typu třískové operace: 

- frézování (frézka) 

- soustružení (soustruh) 

- vrtání, zahlubování, vyhrubování, závitování (vrtačka) 

- vyvrtávání (vyvrtávací stroj) 

- broušení (bruska) 

- výroba ozubení (ozubárenský stroj) 
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Určení hranic, kde jednoprofesní obráběcí stroje končí, je v současnosti poměrně 

složitý úkol. Důvodem je to, že jednodušší operace třískového obrábění jsou stále častěji 

sdružovány. [6] 

 

2.3  Provoz CNC obráběcích strojů 

Na CNC stroje má během jejich provozu vliv několik faktorů. Kromě okolního 

prostředí, ve kterém jsou stroje uvedeny do chodu, má na stroj značný vliv i obsluha, která 

stroj obsluhuje i jeho vlastní působení na okolí. Tyto skutečnosti mohou působit na 

stabilitu chodu, opakovanou přesnost obrábění a bezporuchovost. [6] 

Odchylky rozměrů obrobeného dílce přímo odkazují na přesnost částí obráběcího 

stroje, ze kterých je stroj smontován, důslednost montáže stroje a také na jeho konstrukci. 

Prostory, ve kterých je stroj umístěn, mají vliv na vibrace, nečistoty a teplo. Těmito účinky 

však na své okolí může působit i stroj sám. [6] 

 

 

Obr. 2.2 – Vlivy působící na provoz CNC stroje [6] 
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3. Měření přesnosti CNC obráběcích strojů 

Procesem měření se rozumí souhrn činností vedoucích ke stanovení hodnoty veličiny. 

Přesností měření je těsnost shody mezi výsledkem měření a skutečnou hodnotou měřené 

veličiny. [7] 

Geometrické chyby přesnosti obráběcích strojů jsou popsány v normě ISO 230-1. 

Například tříosý obráběcí stroj je ovlivňován 21 geometrickými chybami. U jedné lineární 

osy jsou to: 

- chyba polohování 

- 3 úhlové chyby – klopení, natáčení, naklánění 

- 2 chyby přímočarosti – vertikální, horizontální 

- vzájemná kolmost lineárních os 

Chyby způsobují stav, kdy skutečná pozice nástroje se liší od pozice, kterou udává 

řídicí systém stroje. 

 

3.1 Možnosti měření obráběcích strojů 

Možností, kterými se provádí měření CNC obráběcích strojů, existuje celá řada. Výběr 

metody může být řízen tím, na kterou konkrétní část stroje je potřeba se zaměřit. V praxi se 

nejčastěji používají tyto metody kontroly strojů: 

- preventivní prohlídka 

- kontrola vřeteníku 

- vodováhy 

- laserové interferometry 

- test kruhové interpolace 

 

3.1.1 Preventivní prohlídka 

Jedná se o část pravidelné údržby strojů. Je zaměřena na provedení kontroly 

jednotlivých funkčních celků stroje. Při preventivní prohlídce je zjišťován stav zejména 

vedení a pohybových šroubů lineárních os, hydraulického systému, mazacího systému 

apod. Během preventivní prohlídky také dochází k vyčištění všech ventilátorů, prostorů 

pod kryty a ke kontrole veškerých motorů stroje. Ověřuje se dotažení svorek 

u elektrovýzbroje rozvaděče. Kontrolou a vyčištěním prochází také všechny koncové 

spínače a snímače polohy (lineárních os i okruhu nouzového zastavení). Filtry jednotlivých 
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medií (olej, řezná emulze) jsou vyčištěny či vyměněny. Při preventivní prohlídce mohou 

být zálohována data řídicího systému a detekovány méně významné poruchy. [8] 

 

3.1.2 Kontrola vřeteníku 

Použitím vibrační diagnostiky je zjišťován aktuální stav ložisek uložení vřetena, stav 

jeho mazání a celková mohutnost vibrací. Vibrační diagnostika je vhodná i k proměření 

pohonu vřetena. Může jí být také zachyceno počáteční poškození ložisek, které se při 

včasném zásahu nemusí projevit rozsáhlejší poruchou stroje. U frézovacích center 

a horizontálních vyvrtávaček je navíc prováděna kontrola upínání nástrojů. Upínací síly 

jsou měřeny speciálním přístrojem a naměřené hodnoty jsou porovnány s hodnotami 

uvedenými výrobcem. Kuželovým kalibrem je na obtisk barvy kontrolován stav kuželové 

dutiny vřetena. Tímto způsobem se dá predikovat případné poškození kuželové dutiny 

například bodovou korozí. [8] 

 

3.1.3 Vodováhy 

Vodováhy neboli libely jsou jednoduchá zařízení, u kterých je jako referenční prvek 

využitý vektor tíhového zrychlení. Z tohoto důvodu jsou schopné měřit pouze odchylky 

svislé roviny. Při měření musí být vodováha uložena ve vodorovné pozici. Podle provedení 

se vodováhy rozdělují na bublinové a elektronické. Elektronické vodováhy jsou citlivější 

než bublinové, rychleji reagují a změnami teplot jsou ovlivňovány méně. [9] 

 

3.1.4 Laserové interferometry 

Kalibrace odměřovacích systému je běžně prováděna laserovými interferometry. 

Například laserovým systémem XL-80 s kompenzátorem XC-80 od firmy Renishaw 

(obr. 3.1) je možné uskutečnit měření přesnosti a opakovatelnosti lineárního polohování, 

během kterého jsou skutečné naměřené hodnoty porovnávány s údaji zobrazenými na 

stroji.  
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Obr. 3.1 Laserový interferometr XL-80 s kompenzátorem XC-80 [9] 

 

Tento systém je založen na principu Michelsonova interferometru, kde 

z monochromatického světelného zdroje jde paprsek do polopropustného stříbrného 

zrcadla. V tomto místě se pak rozděluje na poloviny – jedna směřuje pod úhlem 90° na 

pevné zrcadlo a druhá prochází do zrcadla pohyblivého. Zrcadla je třeba vyrovnat tak, aby 

bylo umožněno odražení paprsků zpátky do místa pozorovatele. Jsou-li obě zrcadla 

vzdálena stejně od pozorovatele, dojde ke vzniku konstruktivní interference – silnému 

světlu. Když se pohyblivé zrcadlo vzdálí o jednu čtvrtinu vlnové délky, dojde 

k destruktivní interferenci – tmě. Vzdálenost pohyblivého zrcadla může tedy být počtem 

záblesků světla. [6] 

Na obrázku (obr.3.2) je znázorněno použití laserového interferometru XL-80 

s kompenzátorem XC-80 k měření přesnosti a opakovatelnosti lineárního polohování. 
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Obr. 3.2 Použití laserového interferometru XL-80 s kompenzátorem XC-80 [6] 

 

3.1.5 Test kruhové interpolace 

Test kruhové interpolace je rychlá a komplexní metoda měření přesnosti obráběcích 

strojů, jelikož se týká geometrie stroje, pohonů a odměřovacích systémů stroje. Testování 

soustruhů je prováděno v jedné rovině, zatímco u obráběcích center je v případě potřeby 

možnost testu i ve více rovinách. Během testování se na měřeném stroji naprogramuje 

kruhový pohyb o daném poloměru a zvolené rychlosti. Měřicím zařízením se následně 

zjišťují odchylky od ideální kruhové dráhy. Tímto se získá graf deformovaného kruhu, 

který vypovídá o vlivu zjištěných chyb na přesnost stroje. 

Jedním z nejznámějších a nejrozšířenějších nástrojů pro provádění testu kruhové 

interpolace je systém Ballbar QC10 od firmy Renishaw, kterým se budu podrobněji 

zabývat v této bakalářské práci. 
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4. Systém Renishaw Ballbar QC10 

 

4.1 Společnost Renishaw 

Britská firma Renishaw, založena roku 1973, je považována za jednu 

z nejvýznamnějších společností, jenž se na trhu pohybují v oboru strojírenských 

a vědeckých technologiích. Během svého působení získala velké zkušenosti v odměřování 

a snímání poloh CNC obráběcích strojů či dílců na nich vyrobených. Své uplatnění 

společnost nachází i na poli zdravotnictví. Je schopna dodávat např. systémy na výrobu 

dentálních korunek a můstků či poskytnout rozsáhlou řadu lékařských přístrojů napříč 

většinou zdravotnických oborů. [10] 

Systém Ballbar QC10 byl společností Renishaw uveden na trh v roce 1991 a spolu se 

svým nástupcem QC20-W se stal jedním z nejvíce používaných produktů, které firma 

nabízí. 

 

4.2  Popis Ballbaru QC10 

QC10 je složený z citlivého teleskopického lineárního (délkového) snímače z každé 

strany zakončeného koulí, ze dvou přesných magnetických držáků, kde jeden z nich je 

upnutý ke stolu nebo suportu stroje a druhý je upnutý k vřetenu. Kuličky snímače se 

kinematicky vedou magnetickými miskami, což zajišťuje schopnost systému detekovat 

odchylky od naprogramovaného ideálního kruhového pohybu stroje kolem osy držáku 

připevněného na stolu stroje. 

 

Obr. 4.1 Systém Renishaw Ballbar QC10 [11] 
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Souprava systému Renishaw Ballbar QC10 obsahuje: 

- lineární snímač délky 100 mm 

- prodlužovací nástavec délky 50 mm 

- prodlužovací nástavec délky 150 mm 

- prodlužovací nástavec délky 300 mm 

- interface pro propojení s počítačem na 9V baterii 

- středový upínač 

- misku nástroje 

- sadu klíčů 

- kalibrátor Zerodur 

- čistící sadu 

- médium se softwarem 

- přenosný kufřík 

 

 

Obr. 4.2 Souprava Renishaw Ballbar QC10 

 

 

V tabulce Tab 1 jsou technické parametry a přesnosti systému, které výrobce uvádí. 
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Tab. 4.1 Technické parametry systému [13] 

Rozlišení 0,1 μm 

Přesnost senzoru 

kalibračního systému 

± 0,5 μm 

(při 20°C) 

Maximální snímací 

frekvence 

250 hodnot za sekundu 

Prodloužení 50 mm, 150 mm, 300 mm 

Provozní teplota 0 – 40°C (32 – 104 F) 

Přesnost kalibrátoru 

(při 20°C) 

± 1 μm       (50 mm) 

± 1 μm       (100 mm) 

± 1 μm       (150 mm) 

± 1,5 μm    (300 mm) 

 

 

 

4.3  Princip práce Ballbaru QC10 

Obráběcí stroj, na kterém je nainstalovaný měřicí systém Ballbar QC10 je 

naprogramován tak, aby byly postupně provedeny dva kruhové pohyby (ve směru a proti 

směru hodinových ručiček) ve zvolené rovině stroje XY, YZ nebo ZX (Obr 4.3). Během 

toho jsou snímačem zaznamenávány odchylky od požadované naprogramované dráhy. 

Převodní prvek je tedy během pohybu stroje stlačován a roztahován a změna nominální 

délky může být přesně měřena na dráze přibližně ±1 mm. Nasnímaná data se nahrají do 

počítače sériovým rozhraním RS232 nebo skrze port USB. Následně je jedním 

z expertních softwarů (např. Ballbar 5 HPS nebo Ballbar 20) provedena okamžitá analýza 

dat, jejíž vyhodnocení je v souladu s mezinárodními normami (např. ISO 230-4, ASME 

B5.54). Cílem tohoto procesu je zjištění charakterů a velikostí naměřených odchylek a dále 

jsou nastíněny možné příčiny nepřesností. [11] 

 

Obr. 4.3 Grafické vyobrazení pohybů snímání [14] 
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Obr. 4.4 Princip práce Ballbaru QC10 [11] 

 

V případě potřeby je umožněno zvýšit nominální délku teleskopického snímače 

přidáním prodlužovacích nástavců, a tím provádět kalibrování rozsáhlejších oblastí stroje. 

Má-li Ballbar kratší délku, tak v kombinaci s vyšší rychlostí posuvu a dynamického 

snímaní dat je jeho uplatnění ideální pro zjišťování dynamických chyb servosystémů. 

V případě, kdy je Ballbar delší, je systém citlivější na detekování geometrických problémů 

stroje (např. kolmost). Standardní souprava systému nabízí použitím délkových nástavců 

a jejich kombinacemi provádění testů o poloměrech 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 550 

a 600 mm. 

Ballbar QC10 je pomocí matematických metod schopen diagnostikovat více než 20 

možných příčin nepřesnosti stroje a dokáže sdělit nejefektivnější způsoby vedoucí 

k odstranění chyb. Vyhodnocení je poskytnuto skrze diagnostické protokoly firmy 

Renishaw (obr. 4.5), kde jsou zobrazeny kromě kruhovitosti i konkrétní polohovací chyby 

stroje. Data jsou zobrazena jak graficky, tak i v číselném formátu. Jednotlivé chyby jsou 

uspořádány podle významu z hlediska celkové přesnosti stroje. [11] 
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Obr. 4.5. Protokol z měření Renishaw Ballbarem QC10 

 

 

Zjištění konkrétních chyb pomáhá zefektivnit údržbu stroje, to může omezit jeho nutné 

prostoje, a tím i minimalizovat produktivní ztráty. Měření přesnosti Ballbarem QC10 

napomáhá udržet vysoký standard výroby podle ISO 9001. [12] 

Předtím, než se spustí test kruhové interpolace, je nutné, aby měřicí přístroj byl 

synchronizován s obráběcím strojem. Musí být správně nastavena rychlost posuvu, smysl 

otáčení a délka poloměru, při které je prováděno měření. Zkouška může být prováděna na 

různých poloměrech použitím prodlužovacích nástavců. Je tedy nutné ověřit, že program je 

vytvořen pro správnou délku. 

 

4.4  Startovní a koncový impuls 

Startovní impuls nastává, je-li proveden lineární pohyb snímače do své pracovní 

oblasti. Jakmile k tomuto posunu dojde, software zahájí proces snímání dat. 

Koncovým impulsem se rozumí lineární pohyb snímače, pomocí kterého dochází 

k vysunutí snímače z pracovní oblasti. Dochází tím k zastavení snímání dat. 
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Velikost pohybu startovního a koncového impulsu bývá běžně v rozmezí 1 ÷ 1,5 mm a 

oba by měly být stejně velké. [14] 

 

 

Obr. 4.6 Startovní a koncový impuls [14] 

 

V této bakalářské práci je v použitých obrázcích dráha snímače tvořena spirálou se 

směrem do středu. Toto vyobrazení je pouze z důvodu schematických účelů. Ve skutečném 

případě je dráha snímače kruhovitá s nominálně konstantním poloměrem.  

 

4.5  Úhlový přejezd 

Jedná se o část oblouku, který je opsán koncem snímače. Nastává před vykonáním 

a po vykonání pohybu snímání dat. Významem těchto pohybů je, aby bylo umožněno stroji 

se akcelerovat na definovanou rychlost posuvu – tedy než dojde k obloukovému pohybu, 

kdy jsou data snímána a následně zpomalit před provedením pohybu koncového impulsu. 

[14] 

 



27 

 

 

Obr. 4.7 Snímací oblouk o velikosti úhlu 360° s úhlovým přejezdem 180° [14] 

 

Pokud je prováděno měření se snímáním dat o úhlu 360°, volí se úhlové přejezdy 45° 

nebo 180°.  Při volbě přejezdu o velikosti 180° je konec snímače přiveden do stejného 

místa patřícímu startovnímu bodu. Jsou tedy opsány dva kompletní kruhy: 

𝑝ř𝑒𝑗𝑒𝑧𝑑 180° + 𝑠𝑛í𝑚á𝑛í 𝑑𝑎𝑡 360° + 𝑑𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑 180° = 720° 

V případě použití úhlového přejezdu o velikosti 45° je celková doba testu zkrácena 

o 37 %. 

𝑝ř𝑒𝑗𝑒𝑧𝑑 45° + 𝑠𝑛í𝑚á𝑛í 𝑑𝑎𝑡 360° + 𝑑𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑 45° = 540° 

Při měření roviny stroje, kdy dochází k překážení nějaké jiné části stroje, mohou být 

úhlové přejezdy nižší. Během snímáni rovin ZX nebo YZ u trojosého CNC stroje je běžné 

použít snímací oblouk o velikosti úhlu 180° (Obr. 4.8). Provedení celého kruhu by nejspíše 

nebylo možné, protože by snímači překáželo lože stroje. V těchto případech je nutné 

definovat velikosti úhlových přejezdů na malé hodnoty (5° ÷ 7°). [14] 
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Obr. 4.8 Snímání rovin ZX a YZ [14] 

 

 

Obr. 4.9 Snímací oblouk o velikosti úhlu 180° s úhlovým přejezdem 5° [14] 

 

Při provádění pohybu úhlového přejezdu jsou data snímače zaznamenávána 

softwarem. Jakmile je ale proces snímání ukončen, hodnoty z pohybů úhlových přejezdů 

jsou mazány a nejsou tedy započítány do výsledných grafů a protokolů. [14] 

Systémem je povolena i varianta, že oba úhlové přejezdy se nedefinují a jsou tedy 

vynechány. Tuto možnost však výrobce nedoporučuje. Software by zahájil snímání dat již 

při startovním impulsu, po kterém by byl očekáván pohyb stroje konstantní rychlostí. Ve 

skutečnost by však došlo k akceleraci stroje k naprogramovanému posuvu. [14] 
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Obr. 4.10 Vynechání úhlového přejezdu [14] 

 

4.6  Oblouk snímání dat 

Obloukem snímání dat se rozumí dráha, která je opsána koncem Ballbaru, na níž je 

softwarem snímán a uchováván výstup získaný snímačem. Tento oblouk je běžně 

prováděný mezi dvěma oblouky úhlového přejezdu. [14] 

Pro správné provedení měření je potřeba, aby byly dodrženy tyto podmínky: 

- Při provádění oblouku snímání dat musí být pohyb stroje (respektive konce 

Ballbaru) konán konstantním posuvem. 

- Oblouk snímání dat musí být strojem opsán stejnou rychlostí posuvu jako oblouky 

úhlových přejezdů. 

- V místech, kde dochází k setkání oblouku snímání dat s oblouky úhlových 

přejezdů, nesmí dojít k zastavení stroje. 

 

4.7  Chyby detekovatelné Ballbarem 

Systém Renishaw Ballbar QC10 je schopný odhalit tyto chyby měřeného CNC 

obráběcího stroje: 
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4.7.1 Axiální vůle 

 

Obr. 4.11 Graf axiální vůle [14] 

Graf je charakterizován skokem dovnitř směrem ke středu grafu začínajícího na ose. 

Na velikost této chyby nemá obvykle vliv velikost posuvu. Jedná se o radiální chybu.  

Příčinou této chyby může být vůle ve vedení stroje způsobující pohybový skok při 

změně směru pohybu nebo ovlivnění stroje hysterezí odměřovacího systému. Řešením 

odstranění vůle stroje může být výměna jeho opotřebených součástí. [14] 

 

4.7.2 Boční vůle 

 

Obr. 4.12 Vzor grafu boční vůle [14] 

Tvar grafu boční vůle je vyobrazen jako symetrické jablko. Graf sice není ovlivňován 

velikostí posuvu stroje, ale směr jej již ovlivňuje. Jedná se o tangenciální chybu. 
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Nejčastější příčinou této chyby je pravoúhlý pohyb os stroje při reverzaci způsobený 

vůlí ve vedení stroje. [14] 

 

4.7.3 Cyklická chyba 

 

 

Obr. 4.13 Vzor grafu cyklické chyby [14] 

 

Graf cyklické chyby je charakterizován sinusoidou s měnící se frekvencí a amplitudou. 

[14] 

 

Příčiny této chyby mohou být následující:  

- nerovnoměrné stoupání závitu kuličkového šroubu 

- excentricky uložený kuličkový šroub 

- excentricky upnutý odměřovací systém  
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4.7.4 Reverzační špičky 

 

Obr. 4.14 Vzor grafu reverzních špiček [14] 

Graf reverzních špiček je charakterizován krátkými špičkami začínajícími v osách. 

Velikost posuvu ovlivňuje velikost špiček. [14] 

Dochází-li ke změně směru pohybu jedné osy stroje, může v bodě obratu dojít ke 

chvilkovému zastavení, což je nežádoucí. Může to být způsobeno těmito příčinami: 

- nepřiměřený točivý moment pohonu osy 

- nepřiměřená doba odezvy servosystému stroje u kompenzace axiální vůle 

- nedostačující odezva servosystému v bodě obratu 

 

4.7.5 Neshoda serva 

 

Obr. 4.15 Vzor grafu neshody serva [14] 

Neshoda serva má graf oválného tvaru s deformací na diagonále v úhlu 45° nebo 135°. 

Se změnou pohybu z CW na CCW či naopak se mění i osa deformovaného grafu. [14] 
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Tato chyba nastává, je-li neshodné zesílení polohové smyčky interpolujících os. Proto 

dochází k předstihu jedné osy před druhou. Tím je způsoben oválný tvar grafu. Oválnost 

interpolovaného kruhu je ovlivňována velikostí posuvu. 

 

4.7.6 Kolmost 

 

 

Obr. 4.16 Vzor grafu kolmosti [14] 

Graf je vyobrazen oválným tvarem s deformací na diagonále v úhlu 45° nebo 135°. Se 

změnou pohybu z CW na CCW či naopak osa deformovaného grafu zůstává stejná. [14] 

 

Příčina této chyby je, pokud osy stroje X a Y nesvírají úhel o velikosti 90°. Je 

pravděpodobné, že osy jsou prohnuty jen místně nebo se jedná o celkovou nevyrovnanost 

os stroje. Na vině může být i opotřebené vedení stroje. 
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4.7.7 Trhavý posuv 

 

Obr. 4.17 Vzor grafu trhavého posuvu [14] 

Graf trhavého posuvu je charakterizován vzrůstajícími poruchami kolem os. Velikost 

posuvu má na tuto chybu vliv. Pomalejší posuvy rozšiřují délku oblouku poruchy, 

u rychlejších posuvů může porucha úplně vymizet. [14] 

Příčiny trhavého posuvu mohou být následující: 

- nedostatečný výkon pohonu dané osy 

- poškozeny valivé prvky vedení stroje 

- opotřebená kluzná vedení 

 

4.7.8 Vibrace stroje 

 

Obr. 4.18 Vzor grafu vibrací stroje [14] 

Na grafu vibrací stroje jsou poruchy nerovnoměrně rozloženy. Vibrace mohou být 

způsobeny samotným strojem nebo okolním prostředím. [14] 
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4.7.9 Přímost 

 

Obr. 4.19 Vzor grafu přímosti [14] 

Graf přímosti zobrazuje tři laloky. Tuto chybu neovlivňuje posuv ani směr. Je ale 

možné, že se bude graf (laloky) měnit podle místa testu měření stroje. [14] 

Příčina přímosti může být způsobena prohnutým vedením stroje nebo jeho celkovou 

nevyrovnaností. K tomu dochází při opotřebení vedení, havárii stroje a jeho následnou 

ztrátou souososti. Následkem této chyby je nízká přesnost obrobených dílců. [14] 
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5 Experimentální měření 

V praktické části této bakalářské práce se budu zabývat měřením přesnosti obráběcího 

stroje v přerovské firmě Meopta – optika, s.r.o. V této firmě jsem také zaměstnaný 

a v minulosti jsem se jako seřizovač a programátor CNC strojů měření přesnosti pomocí 

systému Renishaw Ballbar QC10 pravidelně účastnil. Asistoval jsem člověku, který byl 

měřením pověřený, pokaždé když se provádělo pravidelné preventivní měření strojů, které 

jsem měl na starosti, nebo bylo potřeba ověřit přesnost stroje po kolizi. 

 

5.1 Společnost Meopta – optika, s.r.o. 

Založení Meopty se datuje do roku 1933, kdy byla firma založena dr. Aloisem 

Mazurkem v Přerově ještě pod původním názvem Optikotechna. Firma byla nejprve 

zaměřena na výrobu čoček a kondenzátorů. Brzy se však rozšířila o zvětšovací přístroje, 

tmelené čočky, jednoduchou optiku, dalekohledy, puškohledy, promítací přístroje 

a fotografické přístroje. [16] 

Během druhé světové války byla Optikotechna stejně jako ostatní výrobní firmy pod 

velením německých vojsk a byla nucena okupantům dodávat vojenské optické přístroje 

a svou výrobu podřizovat jejich potřebám. [16] 

Po skončení války byla Optikotechna přejmenována na národní podnik Meopta. 

V nadcházejících letech byla navržena a vyvinuta řada nových výrobků, která dokázala 

Meoptu proslavit po celém světě. [16] 

V současné době je Meopta stabilní společností s vizí stát se světovým lídrem 

v poskytování inovativních řešení určených pro specifické trhy zaměřené na oblasti 

zobrazovacích a osvětlovacích systémů určených pro spotřebitelské, průmyslové 

a vojenské aplikace. [16] 

 

Obr. 5.1 Logo společnosti Meopta – optika s.r.o. [16] 
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Obr. 5.2 Taktický puškohled MeoTac 3-12x50 RD [17] 

 

5.2 Měřený obráběcí stroj  

Měření přesnosti pomocí systému Renishaw Ballbar QC10 probíhalo na pětiosém 

obráběcím centru Hermle C40 U. 

 

Obr. 5.3 CNC obráběcí centrum Hermle C40 U [15] 

 

Technické parametry a potřebné údaje měřeného stroje jsou uvedeny v Tab. 2. 
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Tab. 5.1 Technické parametry stroje  

Výrobce HERMLE 

Řídicí systém Heidenhain iTNC530 

Pracovní rozsah 

Osa X     850 mm 

Osa Y     700 mm 

Osa Z     500 mm 

Otáčky vřetene 18 000 ot./min 

Výkon vřetene 15 kW 

Rychlost posuvu 45 000 mm/min 

Rozměry 2,5 x 3,15 x 2,9 m 

Hmotnost 9,5 t 

 

 

Tento stroj byl Meoptou zakoupený jako nový v roce 2011 a následně byl plně 

vytížený, protože byl zařazený do výroby v nepřetržitém provozu. Později byl provoz 

změněn na třísměnný. Na tomto obráběcím centru se z 90 % obráběly dílce z hliníku a jeho 

slitin. 

Stroj byl pravidelně měřený Ballbarem při každé preventivní prohlídce. Naměřené 

protokoly se vždy ukládají.  

 

5.3 Popis měření 

Testování na měřeném stroji probíhalo vždy pouze v rovině XY rychlostí posuvu 

1000 mm/min. U ostatních rovin dle běžných zvyklostí firmy a charakteru výroby firma 

nepožadovala měření provádět. Veškerá měření probíhala vždy v nezatížených 

podmínkách stroje. Během provádění testů nebyla z praktických důvodů ani v jednom 

případě měřena pracovní teplota stroje. To mohlo vést ke vzniku nejistot měření. 

Postup měření: 

- Během samotného měření byl Ballbar nastaven na základní délku 100 mm 

a kalibrován kalibrátorem Zerodus, jenž je obsažen v soupravě systému Ballbar 

QC10. 

- Po umístění magnetického středového upínače orientačně do prostřední části 

pracovního stolu se do vřetena upnul držák s magnetickou miskou. Poté bylo 

vřeteno zablokováno, aby nemohlo dojít k jeho rotaci. 
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- Dále byl umístěn převodní prvek Ballbaru mezi magnetický středový upínač 

a magnetickou misku. 

- Softwarem Ballbar 20 byl vygenerovaný NC program, který odpovídá řídicímu 

systému stroje tak, aby byla dvakrát opsána kružnice ve směrech CW a CCW. 

Tento program byl nahrán do měřeného stroje. 

- Jakmile byl NC program zkontrolován, byl na počítači v softwaru Ballbar 20 

spuštěn příkaz na zahájení testování a následně došlo ke spuštění NC programu na 

stroji. 

- Po skončení NC programu na měřeném stroji byly softwarem Ballbar 20 

zobrazeny výsledky měření – konkrétně tabulka zjištěných hodnot a graf. 

 

 

Obr. 5.4 Zapojení Ballbaru [14] 

 

5.4 Porovnání výsledků 

V této části práce se budu zabývat dlouhodobým vývojem přesnosti měřeného stroje. 

Budou zde zmíněna všechna pravidelná měření a bude sledován nárůst chyb, které 

ovlivňují přesnost stroje. 
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- Rok 2012 

První experimentální měření tohoto stroje proběhlo v červenci roku 2012. Do této 

doby byl stroj plně vytížen v nepřetržitém provozu a neustále se na něm vyrábělo. 

Hodnota celkové naměřené kruhovitosti činila 5,4 µm. Začaly se však objevovat 

drobné chyby, které ale neměly na charakter výroby výrazný vliv, takže výsledky byly 

považovány za velmi uspokojivé. Záporné hodnoty zpoždění serva X a Y vypovídají 

o překompenzování. 

 

 

Obr. 5.5 Graf výsledků měření červenec 2012 

 

 

- Rok 2013 

Druhé experimentální měření tohoto stroje proběhlo s jednoletým odstupem, a to 

v červenci 2013. V této době již na tomto stroji neprobíhala výroba v nepřetržitém 

provozu. Ten byl začátkem června 2013 nahrazen provozem třísměnným. Charakter 

výroby však zůstal stejný. 
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Hodnota naměřené kruhovitosti byla opět 5,4 µm – stejná jako v měření z předchozího 

roku.  

 

Obr. 5.6 Graf výsledků měření červenec 2013 

 

 

- Rok 2014 

Třetí experimentální měření tohoto stroje proběhlo v červenci 2014. Zde se začínal 

projevovat nárůst kruhovitosti na 10,1 µm. 
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Obr. 5.7 Graf výsledků měření červenec 2014 

- Rok 2015 

V dubnu 2015 byla na tomto stroji naměřena hodnota kruhovitosti 18,2 µm při posuvu 

1000 mm/min (Obr. 5.8) a o 2 týdny později byla testovacím měřením s posuvem 

2000 mm/min (Obr. 5.9) zjištěna hodnota kruhovitosti 27,3 µm. 

 

Obr. 5.8 Graf výsledků měření duben 2015 
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Obr. 5.9 Graf výsledků měření květen 2015 

 

Na základě výsledků měření stroje z dubna a května 2015 byl firmou podán požadavek 

na cenovou nabídku na opravu stroje autorizovaným servisem.  

Protokoly s naměřenými výsledky byly autorizovanému servisu zaslány a ten z nich 

určil, jaké by měly být provedeny kroky k tomu, aby byly chyby na stroji odstraněny. 

Cenová nabídka servisu, kde jsou rozepsány problematické položky, je v příloze této 

bakalářské práce. 

Aby byly odstraněny problémy s nepřesností stroje, byly servisem navrhnuty a po 

dohodnutí se s firmou následně provedeny tyto nejzásadnější kroky: 

- výměna kuličkového šroubového převodu osy X 

- výměna kuličkového šroubového převodu osy Y 

- výměna radiálně axiálních ložisek 

Po provedení zákroků, které byly se servisem dohodnuty na základě protokolů 

z měření přesnosti obráběcího centra, byl v červnu 2015 opět na stroji proveden test 

kruhové interpolace pomocí systému Renishaw Ballbar QC10. 

Hodnota kruhovitosti naměřená po výměně zmíněných komponentů posuvem 

1000 mm/min byla 3,8 µm, což bylo velmi příznivé, neboť zjištěné chyby na stroji byly 

prakticky zanedbatelné. 
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Obr. 5.10 Graf výsledků měření červen 2015 

 

- Rok 2016 

V listopadu 2016 proběhlo další měření stroje. Od posledního kontrolního testu z roku 

2015 byl stroj opět využíván v nepřetržitém provozu. Naměřená hodnota kruhovitosti byla 

6,3 µm. Mírný nárůst chyby byl způsoben opotřebením stroje. 

 

Obr. 5.11 Graf výsledků měření listopad 2016 
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- Rok 2017 

Poslední měření proběhlo v listopadu 2017. Naměřená hodnota kruhovitosti tentokrát 

činila 4,2 µm. Z naměřených hodnot mimo jiné vyplývá, že oproti předchozímu testování 

z předešlého roku je nižší hodnota kolmosti. Může to být způsobeno měřením v jiném 

bodě stolu, mírným vyrovnáním stroje či drobnými zásahy během údržby stroje 

a kompenzacemi. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 Graf výsledků měření listopad 2017 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Testování kruhové interpolace probíhalo na pětiosém obráběcím centru Hermle C40 U 

a výsledky byly vyhodnoceny softwarem Ballbar 20. Měření probíhalo vždy na zahřátém 

stroji, na kterém se těsně před testováním KI vyrábělo. Důvodem byla snaha zamezit 

teplotním rozdílům mezi strojem a Ballbarem a také fakt, že stroj používaný ve výrobní 

firmě je jedním z nejvytíženějších. Samotný test probíhal v nezatížených podmínkách. 

Umístění stroje ve výrobní hale bylo zvoleno s ohledem na to, aby okolní prostředí mělo na 

stroj co nejmenší vliv. 

Z měření stroje během jednotlivých let lze pozorovat, že na stroji vlivem opotřebení 

z důvodu velké vytíženosti narůstala kruhovitost. Naměřené hodnoty z dubna a května 

2015 byly pro firmu nevyhovující, a proto byly na stroji provedeny servisní zásahy na 

podkladě protokolů ze softwaru Ballbar 20. Po jejich provedení byl stroj opět přeměřen 

a bylo zjištěno, že výsledky po servisním zásahu byly velmi uspokojivé. 

V tabulce Tab 6.1 a v grafu Obr. 6.1 je přehledně znázorněný vývoj hodnot 

naměřených kruhovitostí v jednotlivých obdobích. Na grafu lze jasně zpozorovat výrazné 

zlepšení přesnosti stroje poklesem hodnoty kruhovitosti, které nastalo po zásahu servisu. 

Další naměřené hodnoty z let 2016 a 2017 vypovídají o tom, že na stroji se v blízké době 

neočekává pokles produktivity vzniklý nízkou přesností a zároveň nutným servisním 

zásahem. 

 

Tab. 6.1 Vývoj naměřené kruhovitosti v čase 

MĚSÍC/ROK KRUHOVITOST 

[µm] 

Červenec 2012 5,4 

Červenec 2013 5,4 

Červenec 2014 10,1 

Duben 2015 18,2 

Květen 2015 27,3 

Červen 2015 3,8 

Listopad 2016 6,3 

Listopad 2017 4,2 
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Obr. 6.1 Vývoj naměřené kruhovitosti v čase 

 

Z ekonomického hlediska má měření přesnosti obráběcích strojů pomocí systému 

Renishaw Ballbar QC10 nezanedbatelný přínos. Je-li sledován trend vývoje nepřesnosti, 

který software Ballbar 20 nabízí, je možné odhadnout čas, kdy bude na stroji potřeba 

provést zásah údržby tak, aby byla produktivita stroje co nejméně omezena. 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo pozorovat změnu přesnosti obráběcího centra 

Hermle C40 U používaného převážně v nepřetržitém provoze ve firmě Meopta – optika, 

s.r.o. Vyhodnocování probíhalo měřením kruhové interpolace pomocí systému Renishaw 

Ballbar QC10, pro vyhodnocování chyb byl použit software Ballbar 20. Během víceletého 

pozorování bylo zjištěno zvyšování hodnoty kruhovitosti. Bylo ověřeno, že protokol 

z měření s vlastní normou Renishaw byl plně dostačující na to, aby na základě jeho 

výsledků mohly být určeny kroky vedoucí ke zvýšení přesnosti stroje. 

Pro výrobní firmy je důležité, aby prostoje, kdy stroje nejsou schopny vyrábět, byly co 

nejnižší. Dobou, ve které je prováděna pravidelná údržba, je způsobení produktivních ztrát 

výrazně nižší než v případech nutného odstavení stroje z důvodu poruchy a čekání na 

doručení náhradních dílů. Systémem Renishaw Ballbar QC10 je možné chyby stroje 

odhalit, pokusit se je potlačit kompenzováním a odhadnout čas, kdy bude potřeba kritické 

části stroje opravit či vyměnit. 
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