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Seznam použitých značek 

symbol  význam jednotka 

ap hloubka řezu mm 

f posuv mm 

GPS geometrické požadavky na výrobky (geometric product 

specifications) 
- 

LSC střední kružnice nejmenších čtverců (least squares circle) - 

MCC nejmenší opsaná kružnice (minimum circumscribed circle) - 

MIC největší vepsaná kružnice (maximum inscribe circle) - 

MZC nejmenší pásmo mezikruží (minimum zone circle) - 

N počet hran - 

O ovalita μm 

UPR frekvence – počet vln na otáčku (undulations per revolution) - 

vc řezná rychlost m.min-1 

ZP maximální výstupek μm 

ZV maximální prohlubeň μm 

ΔZ̅ odchylka kruhovitosti μm 
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Úvod 

Metrologie je věda o měření a jeho aplikaci. Řeší problematiku předpisovou a právní, 

technických a materiálových konstant, veličin a jednotek, vlivů lidského činitele 

a problematiku postupů a metod při měření a zpracovávání naměřených výsledků.  

Měřicí technika slouží strojírenství tím, že poskytuje informace a poznatky, vedoucí 

k lepšímu řízení, regulaci a optimalizaci. Kontrola kvality přímo ve výrobě je stále 

důležitější. Případná chyba může být okamžitě identifikována a tím se výrazně snižuje 

zmetkovitost.  

Mimořádně velký počet součástí používaných ve strojírenství má kruhovitý tvar. 

Tyto komponenty se pohybují od součástí pro hodinky, až po velké součásti motoru 

jako klikové hřídele, které jsou tvořeny řadou válcových součástí. U takových 

součástí je kruhovitost jeden z měřených aspektů, které musíme měřit, abychom mohli 

ovládat výrobní proces.  

Nejrozšířenějším v minulosti používaným způsobem dokončování součástí z tvrzených 

ocelí bylo broušení. V současnosti je za efektivní a cenově příznivou alternativu považováno 

soustružení tvrzených součástí. Jedná se o metodu, která umožňuje významné zvýšení 

produktivity a současně nabízí celou řadu výhod spojených s pracovním a životním 

prostředím. 

Cílem této bakalářské práce je porovnání kruhovitosti jednotlivých vzorků, 

jejichž povrchy byly obrobeny břitovými destičkami CBN o různých řezných geometriích 

a při rozdílných parametrech obrábění. 

  



VŠB-TU Ostrava  Bakalářská práce 

10 

Ondřej Kuba 

1 Přehled současného stavu měření odchylky kruhovitosti 

1.1 Přehled norem 

ČSN EN ISO 1101 

Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – tolerance tvaru, 

orientace, umístění a házení 

Norma poskytuje základní vědomosti o užívání norem ISO pro měřící vybavení GPS, 

definuje základní pojmy, geometrické tolerance a pravidla pro jejich předpis ve výrobní 

dokumentaci. Základní pojetí normy vychází z principu tolerančních polí na rozdíl 

od starších ČSN, které navíc normalizovaly úchylky tvaru a polohy. Tato mezinárodní 

norma představuje výchozí základnu a popisuje zásady nutné pro geometrické tolerování. 

ČSN EN ISO 12181 

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kruhovitost 

Norma je rozdělena do dvou částí: ČSN EN ISO 12181-1 Geometrické specifikace 

produktu (GPS) – Kruhovitost – Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti a ČSN EN ISO 

12181-2 Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kruhovitost – Část 2: Operátory 

specifikace. První část definuje termíny a pojmy potřebné k definování operátorů 

specifikace. Druhá část popisuje vlastní operátory specifikace. 

ČSN ISO 4291 

Metody hodnocení úchylek kruhovitosti – Měření změn poloměru 

Uvádí metody stanovení úchylek kruhovitosti měřením změn poloměru s použitím 

dotykových přístrojů (snímačů). 

Norma osahuje: 

 typy přístrojů a základní předpisy, 

 doporučení pro použití přístrojů, 

 metody kalibrace přístrojů a ověřování jejich vlastností. 
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Norma slouží k hodnocení úchylek kruhovitosti od ideálního tvaru prostřednictvím 

přeneseného profilu získaného za podmínek, vyjádřených jedním z následujících středů: 

 střed kružnice nejmenších čtverců, 

 střed kružnice nejmenšího pásma (mezikruží), 

 střed nejmenší opsané kružnice, 

 střed největší vepsané kružnice. 

1.2 Geometrické tolerance 

Na funkční plochy má zásadní vliv jejich přesný tvar a ten je dán geometrickými 

tolerancemi. Udávají nám, o kolik se může skutečný rozměr a tvar součásti lišit 

od teoretického tvaru a rozměru. Při posuzování geometrických tolerancí mluvíme 

o tolerančním poli, je-li posuzovaný prvek rovinného charakteru a o tolerančním prostoru, 

je-li  posuzovaný prvek prostorového charakteru. 

Tabulka 1.1 Rozdělení geometrických tolerancí 

Geometrická tolerance Značka Základna 

Tvaru 

přímosti 
 

ne 

rovinnosti 
 

ne 

kruhovitosti 
 

ne 

válcovitosti 
 

ne 

čára profilu 
 

ne 

tvar plochy 
 

ne 

Směru 

rovnoběžnosti 
 

ano 

kolmosti 
 

ano 

sklonu  ano 

Polohy 

umístění 
 

ano 

soustřednosti a souososti 
 

ano 

souměrnosti 
 

ano 

Házení 

kruhového 
 

ano 

celkového 
 

ano 
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Základny pro geometrické tolerance 

Poloha tolerančního pole nebo prostoru se udává v závislosti k teoreticky přesnému 

prvku součásti – základně geometrické tolerance. Základnu může tvořit jedna, dvě nebo více 

základen (obrázek 1.1), přičemž pořadí ve značení určuje jejich prioritu. Je-li jako základna 

určena plocha, jejíž tvar nemusí být kvůli velikosti ideální, může se zvolit dílčí základna 

(obrázek 1.2). Dílčí základnou může být bod, úsečka nebo malá plocha. 

 

 

Obrázek 1.1 – Značení základny, kterou tvoří dva prvky 

 

 

Obrázek 1.2 – Značení dílčí základny 

 

1.3 Závislost geometrických a rozměrových tolerancí 

1.3.1 Posunuté toleranční pole 

Podmínka posunutého tolerančního pole se používá hlavně při připojování k druhé 

součásti za použití dlouhých spojovacích prvků. Spočívá v prodloužení tolerančního pole 

nad tolerovanou součást do výšky připojované součásti (obrázek 1.3 a 1.4). 
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Obrázek 1.3 – Značení posunutého tolerančního pole a jeho naznačení čerchovanou čarou 

se dvěma tečkami 

 

Obrázek 1.4 – Změněné krajní polohy tolerančního prostoru jako následek vysunutí 

tolerančního pole 

1.3.2 Požadavek maxima materiálu 

Podmínka požadavku maxima materiálu se používá zejména u děr a hřídelí. Znamená, 

že se geometrické tolerance musí dodržet, jen když je součást rozměrově na mezi maxima 

materiálu. Naopak je-li na mezi minima materiálu, může se geometrická tolerance zvětšit. 

(obrázek 1.5 a 1.6). 

 

Obrázek 1.5 – Značeni podmínky maxima materiálu 
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Obrázek 1.6 – Podmínka maxima materiálu: a) součást dosahuje meze maxima materiálu 

a geometrická tolerance odpovídá předepsané hodnotě, b) součást nedosahuje meze 

maxima a geometrická tolerance je zvětšena o rozdíl mezi skutečnou a maximální 

hodnotou 

 

1.3.3 Požadavek minima materiálu 

Používá se pro součásti, kde se tolerovanými prvky zadává tloušťka stěn. 

V tomto případě se podmínka musí dodržet, když je součást na mezi minima materiálu. 

Čím  víc se bude prvek rozměry přibližovat k maximu materiálu, tím víc se může zvětšovat 

geometrická tolerance (obrázek 1.7 a 1.8). 

 

 

Obrázek 1.7 – Značeni podmínky minima materiálu 
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Obrázek 1.8 – Podmínka minima materiálu: a) součást dosahuje meze minima materiálu 

a geometrická tolerance odpovídá předepsané hodnotě, b) součást dosahuje meze maxima 

materiálu a geometrická tolerance je zvětšena o rozdíl mezi skutečnou a maximální 

hodnotou 

1.3.4 Podmínka volného stavu 

Podmínka volného stavu se používá, když je součást v nesmontovaném stavu 

a na součást nepůsobí žádné vnější síly. Používá se pro gumové části (o-kroužky), 

tenké plastové součásti nebo tenké válcové stěny, ohebné součásti. Pružná část bude mít 

určitý rozměr, když bude sestavena, ale ve volném stavu přijme jiný rozměr. Součást lze 

změřit jen za podmínky, že je tolerovaná plocha přitlačena silou.  

1.4 Geometrická tolerance kruhovitosti 

Geometrická tolerance kruhovitosti se měří v příčném řezu válcové plochy, kolmém 

na osu součásti. Toleranční pole skutečného profilu je určeno plochou mezi dvěma 

soustřednými kružnicemi, kde rozdíl poloměru těchto kružnic se nazývá hodnotou tolerance 

kruhovitosti t (obrázek 1.9). 

 

Obrázek 1.9 – Hodnota tolerance kruhovitosti t, mezi dvěma soustřednými kružnicemi 
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Odchylky skutečného profilu od ideálního jsou zapříčiněny následujícími faktory: 

 stroj, 

 nástroj, 

 obrobek, 

 prostředí. 

 

Odchylky způsobené strojem spočívají hlavně v opotřebení funkčních částí obráběcího 

stroje, nízkou tuhostí a chvěním. Odchylky od nástroje jsou způsobeny opotřebením 

nástroje, kdy dochází ke změně geometrie břitu, zvětšuje se poloměr zaoblení ostří, zvyšuje 

se drsnost ploch nástroje v místě styku s třískou (obrobkem). Obrobek sám o sobě může 

odchylku ovlivnit nehomogenitou materiálu, smrštěním po obrábění, uvolněním zbytkových 

napětí, nebo i způsobem upnutí. Okolní prostředí ovlivňuje odchylku zejména okolní 

teplotou, přenášením chvění z okolního prostředí a prouděním vzduchu. 

Pro omezení vlivem teploty je důležité, aby byl měřicí stroj umístěn v tepelně izolované 

místnosti s konstantní teplotou. Měřená součást se musí nechat před měřením temperovat 

na stejnou teplotu, jaká je v měřící místnosti. Je-li přístroj vystaven proudícímu vzduchu, 

může docházet k chvění přístroje, popřípadě ke změnám teplot. Před tímto prouděním 

lze přístroj chránit krytem. Nejlepší ochranou proti chvění je kročejová izolace podlahy 

nebo alespoň základny přístroje. Ideální je umístění laboratoře v místě, kde k vibracím 

v okolním prostředí nedochází. Přístroje jsou vybaveny pasivní nebo aktivní ochranou 

proti chvění. 

1.5 Měřicí metody kruhovitosti 

Pro zabezpečení správné a spolehlivé funkce povrchu je důležité přesné měření 

kruhovitosti povrchu. Součásti, které nemají přesný kruhový tvar, jsou více hlučné a dojde 

u nich k poruše mnohem dříve než u přesných součástí. 

Vlastnímu měření předchází výběr metody a přístroje, kterými bude měření provedeno 

a jakým postupem. Jiné jsou podmínky v technologickém provozu a jiné zase 

v metrologických laboratořích.  Ať už se měří jakoukoliv metodou, je při přípravě důležité 

zvážení různých faktorů, které by mohly kontrolu ovlivnit. 
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Měření kruhovitosti se provádí spojitou, nebo nespojitou metodou. U nespojité metody 

není snímací dotyk v trvalém kontaktu s povrchem součásti. To znamená, že po změření 

každého bodu dojde k přerušení kontaktu s povrchem součásti. Naopak u spojité metody 

je snímací dotyk v kontaktu s povrchem součásti nepřetržitě, proto jsou i výsledné hodnoty 

podrobnější 1. 

1.5.1 Metody relativní a absolutní 

Měřením relativní metodou získáváme poměrnou – relativní hodnotu. To znamená, 

že měřením získáme nějakou hodnotu, jejíž velikost je v určitém poměru k požadované 

jednotkové veličině. Proti tomu absolutním měřením zjistíme přímo absolutní hodnotu 

veličiny v požadovaných jednotkách. 

Relativní metody 

Dvoubodová metoda měří se rozdíly průměru po obvodu kruhového tvaru v řadě 

různých řezů kolmých k ose rotace (obrázek 1.10). Je to nejjednodušší, ale zároveň nejméně 

přesná metoda měření.  

 

Obrázek 1.10 – Dvoubodová metoda měření kruhovitosti 1 

 

Při měření tříbodovou metodou je součást uložena v prizmatické podložce a otáčí se v ní. 

Změna tvaru povrchu je zaznamenávána úchylkoměrem (obrázek 1.11). Pohyb ukazatele 

je největší, když se vrcholy nebo prohlubně dotýkají prizmatické podložky a úchylkoměru 

současně. Hodnota úchylky tak nezáleží jen na velikosti nepravidelností, ale i na úhlu 

pootočení.  
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Obrázek 1.11 – Tříbodová metoda měření kruhovitosti 1 

Při užití n-bodové metody se jedná o přesnější měření za použití souřadnicového 

měřicího stroje. Ten měří s počtem bodů omezeným softwarem měřicího stroje. Počet bodů 

můžeme stanovit sami. S rostoucím počtem bodů se dosahuje vyšší přesnosti měření, 

ale na úkor času. Alternativou se tak stává skenovací metoda, kdy si měřící stroj po zadání 

několika bodů sám vyhodnotí, kolik bodů bude pro měření potřebovat. 

 

Metoda absolutní (radiální) 

Tato metoda spočívá v měření rozdílů poloměrů součásti. Měření touto metodou 

je přesnější. Měření se provádí mezi hroty nebo na kruhoměrech. 

 Kruhoměry jsou přístroje, které pracují na principu spojité metody. Jedná se o velmi 

přesné přístroje, které kromě vyhodnocení kruhovitosti měří i vlnitost, základní profil, 

kontury, textury a drsnost povrchu (obrázek 1.12) 2. 

 

Obrázek 1.12 – Měření kruhovitosti na kruhoměru Mahr MMQ-400 2 

 



VŠB-TU Ostrava  Bakalářská práce 

19 

Ondřej Kuba 

Měření rotující součásti mezi hroty, je prováděno radiálně umístěným snímacím 

dotekem. Osa stroje bývá umístěna jak horizontálně, tak vertikálně. Používá se při měření 

dlouhých součástí (obrázek 1.13) 2. 

 

Obrázek 1.13 – Měření kruhovitosti mezi hroty, Mahr MMQ-400 s motorickým upínacím 

Z sloupem 2 

1.5.2 Referenční kružnice 

Střed referenční kružnice je vhodné zvolit tak, aby základnou byla osa součásti. 

Vzhledem k tomu, že by ojedinělé větší nerovnosti na hodnoceném povrchu mohly ovlivnit 

polohu středu referenční kružnice, což následně ovlivní hodnocení dalších geometrických 

tolerancí, je vhodné zvážit výběr vhodné referenční kružnice 3. 

Nejmenší pásmo mezikruží MZC (Minimum Zone Circle) 

Nejmenší vzdálenost dvou kružnic o stejném středu, z nichž jedna je největší vepsaná 

a druhá nejmenší opsaná kružnice, které se dotýkají měřeného profilu. Všechny body 

měřeného profilu tak leží mezi těmito kružnicemi (obrázek 1.14). 

 

Obrázek 1.14 – Nejmenší pásmo mezikruží MZC 3 
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Střední kružnice nejmenších čtverců LSC (Least Square Circle) 

Metoda, kde se velikost referenční kružnice co nejvíce přibližuje hodnotě, 

při které součet čtverců záporných odchylek se co nejvíce rovná součtu čtverců kladných 

odchylek od této referenční rovnice (obrázek 1.15). Ojedinělé špičky minimálně ovlivní 

polohu středu referenční kružnice. 

 

Obrázek 1.15 – Střední kružnice nejmenších čtverců LSC 3 

 

Největší vepsaná kružnice MIC (Maximum Inscribe Circle) 

V tomto případě je velikost referenční kružnice dána velikostí největší kružnice, 

kterou je možno vepsat do naměřeného profilu (obrázek 1.16). Metoda se používá 

pro vyhodnocování tvarů vnitřních průměrů. 

 

Obrázek 1.16 – Největší vepsaná kružnice MIC 3 
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Nejmenší opsaná kružnice MCC (Minimum Circumscribed Circle) 

Velikost referenční kružnice je dána velikostí největší kružnice, kterou lze opsat kolem 

změřeného profilu (obrázek 1.17). Metoda se používá pro vyhodnocování tvarů vnějších 

průměrů. 

 

 

Obrázek 1.17 – Nejmenší opsaná kružnice MCC 3 

 

1.5.3 Filtrace naměřených hodnot 

Naměřené hodnoty profilu povrchu vykazují různé nerovnosti, které lze napodobit 

sinusoidami o různých amplitudách poskládanými za sebou. Tyto sinusoidy zastupují 

harmonické složky profilu. Jejich frekvence se vyjádří počtem nerovností (vln) na jednu 

otáčku součásti v měřicím přístroji. Následně se provede analýza spektra rozborem těchto 

harmonických složek a rozdělením povrchu do frekvencí. Výsledek této analýzy se nazývá 

spektrum. Jednotlivé harmonické složky lze pomocí matematických či digitálních filtrů 

vyhladit 3,4
. 

Frekvence vyjadřující počet vln na otáčku se označují zkratkou 

UPR (Undulation Per Revolution). Základní UPR filtry jsou 1–15 UPR, 1–50 UPR, 1–150 

UPR a 1–500 UPR (obrázek 1.18). Malé frekvence zpravidla znamenají chyby v seřízení 

a nastavení. Například 1 UPR znamená nesouosost součásti a osy rotace, 2 UPR znamená 

ovalitu součásti od špatného upnutí součásti při výrobě, 3 UPR může vzniknout silným 

upnutím součásti ve sklíčidle. Střední frekvence harmonických složek zase vznikají 

od chvění při výrobě a vysoké frekvence řezných nástrojů.  Volbou filtru se cíleně vyřazují 

určité harmonické složky z hodnocení 4. 
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Obrázek 1.18 – Vyřazení harmonické složky použitím filtru UPR 4 

1.5.4 Měřicí dotek přístroje 

Dotek je součást měřicího systému, který zprostředkovává kontakt mezi součástí 

a sondou a způsobuje sepnutí v mechanismu sondy. Signál, který je přitom generován, 

umožňuje zaznamenání souřadnic sejmutého bodu. Typ a rozměr použitého doteku závisí 

na snímaném prvku. Nejdůležitějšími vlastnostmi však zůstávají maximální tuhost doteku 

a dokonalá kulovitost hrotu. 

Tvary doteku 

Protože snímané součásti mají různé tvary, které ne vždy lze měřit standardními 

přímými doteky, nabízejí výrobci další typy doteků, které zkrácením dráhy pohybu sondy 

zkracují dobu měření (hvězdicové doteky), umožňují snímání povrchu zápichů a drážek 

v otvorech (diskové doteky) nebo pro speciální účely jako je měření povrchu otvoru 

v tenkém plechu nebo tvaru závitu či lokalizaci velmi malých otvorů (obrázek 1.19). 



VŠB-TU Ostrava  Bakalářská práce 

23 

Ondřej Kuba 

 

Obrázek 1.19 Typy doteků: a) přímý dotek, b) diskový dotek, c) hvězdicový dotek, 

d) válcový dotek, e) dotek s hrotem, f) dutá keramická půlkoule 

Průměr doteku 

Průměr doteku se musí zvážit vzhledem k velikosti součásti, čím je menší poměr 

velikosti součásti k velikosti špičky tím bude podrobnější vykreslení (pronikne hlouběji 

do profilu). Kulička s velkým průměrem bude mít větší mechanické filtrování než kulička 

s malým průměrem. Proti tomu kulička o větším průměru díky větší mezeře mezi kuličkou 

a stopkou doteku minimalizuje možnost chybných sepnutí způsobených kolizí stopky 

s hranou měřeného dílce. 

Ustavení části 

Ustavení součásti při měření je důležité zejména u strojů měřicích kruhovitost radiální 

metodou. Součásti zde musejí být ustaveny, tak aby se osa součásti a osa stolu shodovaly, 

jinak vznikne chyba v podobě ovality (obrázek 1.20) 4. Další možná chyba může nastat 

při měření válcového vývrtu se skloněnou osou, kdy při každém vertikálním pohybu doteku 

dojde k posunutí měřené roviny 5. 

  

Obrázek 1.20 – Chyba v podobě ovality při nesoustředném uložení os součásti a stolu 5 
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Kontaktní síla doteku 

Kontaktní síla doteku má vliv hlavně při měření přesných a jemných povrchů. Za použití 

velké kontaktní síly snímacího doteku může dojít při snímání profilu k vysokofrekvenčnímu 

chvění a tím způsobit zbytečné úchylky. Tyto úchylky lze sice vhodným filtrem vyhladit, 

ale protože je tento jev náhodný, dochází k změnám tvaru profilu a tím i popřípadě i středu 

referenční kružnice. Podobně se změní tvar profilu i filtrací. Právě takovým chybám 

se dá vyhnout použitím minimální přítlačné síly 3. 

Úhlové nepřesnosti 

Při středění součásti je zásadní dodržet, aby středy snímacího doteku a střed měřené 

součásti byl v rovině směru měření, jinak je měření ovlivněno úhlovou (kosinovou) úchylkou 

(obrázek 1.21). Na rozdíl od předpokládané měřicí polohy doteku v 0° je skutečná poloha 

doteku několik stupňů mimo střed, což způsobuje řadu problémů 5. 

 

Obrázek 1.21 – Střed snímacího dotyku a střed součásti: a) jsou ve stejné rovině 

b) nejsou ve stejné rovině 3 

Středění součásti ztěžuje excentricita. Tu je během seřizování nutné odstraňovat nejlépe 

mechanicky a při větších úchylkách se vyhladí matematickým způsobem. 

U vlastního měření dochází k vzniku úhlových nepřesností při výkyvu měřicího 

raménka. V případě vyklonění měřícího doteku o úhel α je změřená délka lz menší 

než skutečná úchylka profilu ls (obrázek 1.22). Tato chyba se nejvíce projeví u měření 

malých povrchů 6. 
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Obrázek 1.22 – Rozdíl změřené a skutečné úchylky profilu 3 

 

2 Kruhoměry  

Odchylka kruhovitosti se měří různými měřicími stroji, které pracují na základě různých 

vyhodnocovacích metod. Kvalita přesnosti měření, která vychází z použití dané metody, 

záleží především na okolním prostředí. To znamená, zda se měření provádí přímo v provozu, 

kde je mnoho rušivých vlivů nebo v laboratorních podmínkách. 

Výroba přesných rotačních ploch vedla ke vzniku měřicích přístrojů – kruhoměrů. 

ty se rychle vyvíjely, jak v metrologických charakteristikách, tak i v způsobu vyhodnocování 

a v analýze měřených úchylek. Konstrukce a metrologické prvky těchto přístrojů ovlivnily 

výrazně i normativní činnost. Současná generace kruhoměrů měří a vyhodnocuje 

charakteristiky geometrického tvaru, polohy a vlastnosti povrchu, kam patří drsnost 

povrchu, vlnitost a základní profil. Přístroje umožňují automatické měření výše uvedených 

charakteristik při jediném upnutí měřených součástí. 

Metrologickým základem kruhoměrů je svislá rotační osa, otočného stolu, ta běžně 

vykazuje maximální úchylku 0,01 μm od referenční kružnice. Snímač profilu může být 

vybaveny různými doteky, pro snímání úchylek tvaru, polohy, drsnosti a kontur. Měření 

je zaznamenáno a vyhodnoceno softwarem výsledek je protokol v grafickém, 

nebo numerickém tvaru 7. 
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Měřicí přístroj zajišťuje takto přesná měření díky stabilní konstrukci a vysoce přesným 

osám pro radiální a vertikální pohyb a měření. Systému upínání, přesně vyrovná osu otáčení 

s osou součásti. 

Kruhoměry jsou buď s rotujícím stolem, nebo s rotující měřicí sondou. Velké a těžké 

součásti je výhodné měřit na kruhoměrech s rotující sondou, které mají robustnější 

a stabilnější konstrukci (obrázek 2.1). Proti tomu jednoduché součásti je vhodné měřit 

na strojích s rotujícím stolem (obrázek 1.12) 8. 

 

Obrázek 2.1 – Kruhoměr s rotující měřící sondou Talyrond 450 8 

Upnutá část je měřena snímacím dotekem a při otáčení se sleduje pohyb povrchu 

vzhledem k snímači. Posun snímače je vynesen do grafu proti úhlovému pootočení. 

Výsledek může být zobrazen v polárním nebo lineárním formátu (obrázek 2.2) 8. 

 

Obrázek 2.2 – Zápis výsledku měření kruhovitosti v: a) polárním formátu 

b) lineárním formátu 8 

 

3 Experimentální část 
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Cílem experimentu je posoudit odchylky kruhovitosti zkoumaných kroužků v závislosti 

na různých parametrech obrábění a následně určit které jsou nejvhodnější pro dosažení 

minimální odchylky kruhovitosti. Sledovanými parametry jsou rychlost řezu [vc], posuv [f] 

a hloubka řezu [ap]. 

3.1 Testované součásti 

Testovanými součástmi bylo pět kroužků, které byly opracovány sedmi různými 

způsoby (obrázek 3.1). Kroužky byly vyrobeny z materiálu 14 109.4 – konstrukční legovaná 

ocel, kalená. Opracované části kroužků svými vlastnostmi odpovídají povrchu vnější plochy 

kroužku, popsané ve výkresu vnitřního kroužku (obrázek 3.2). 

 

Obrázek 3.1 – Pětice kroužků opracovaná sedmi různými způsoby opracování 
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Obrázek 3.2 – Vnitřní kroužek ložiska 

 K opracování materiálu bylo použito břitových destiček CBN třídy CB7015, 

se standardním poloměrem špičky, hladící geometrií Wiper a s geometrií Xcel (obrázek 3.3). 

Při použití standardního poloměru špičky vznikají nejmenší řezné síly a malé nároky 

na stabilitu, zatímco hladící geometrie a geometrie Xcel poskytují kombinaci vysoké 

produktivity a vynikající kvality obrobené plochy (obrázek 3.4). Označení testovaných 

kroužků a parametry obrábění jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

 

Obrázek 3.3 – geometrie břitu: a) Wiper, b)Xcel 
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Obrázek 3.4 – Porovnání geometrie břitu Wiper a standardní břitové destičky 

 

Tabulka 3.1 Parametry obrábění 

označení 

povrchů 
hladící geometrie 

řezná rychlost 

vc [m.min-1] 

posuv 

f[mm] 

hloubka řezu 

ap [mm] 

O Wiper 180 0,28 0,3 

P Wiper 195 0,28 0,1 

Q1 standardní geometrie 180 0,15 0,2 

Q2 standardní geometrie 180 0,20 0,2 

R1 standardní geometrie 180 0,15 0,4 

R2 standardní geometrie 180 0,20 0,4 

S Xcel 195 0,35 0,25 

 

3.2 Měření odchylky kruhovitosti 

Měření bylo provedeno na konvenčním stroji značky Taylor Hobson, Talyrond 73 

naŽilinské univerzitě v Žilině, Strojnické fakultě na katedře obrábění a výrobní techniky, 

v laboratoři strojní metrologie. Talyrond 73 je konvenční měřicí stroj s pevným stolem 

a rotujícím vřetenem (obrázek 3.5). 
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Obrázek 3.5 – Kruhoměr Talyrond 73 

Měření opracovaných ploch kroužků bylo měřeno 5 mm od čela kroužku, třikrát 

opakováno a z jednotlivých měření byl vypočten aritmetický průměr odchylky kruhovitosti 

ΔZ̅ pro každý měřený povrch. 

Podmínky měření: 

- přesnost: 0,02 μm, 

- software: ROFORM, 

- filtr: GAUSS 2–15, 

- referenční kružnice: LSC, MZC, 

- teplota prostředí: 21°C. 

3.3 Výsledky měření kruhovitosti 

Pro lepší přehled jsou naměřené hodnoty přeneseny do tabulky 3.2. Výsledky měření 

pro referenční kružnici podle střední kružnice nejmenších čtverců (LSC) jsou uvedeny 

v přílohách A–G. Výsledky pro nejmenší pásmo mezikruží (MZC) jsou uvedeny 

v přílohách H–N. Obrázky se skládají vždy ze tří částí, kdy v první jsou uvedeny naměřené 

hodnoty a polární graf kruhovitosti, v druhé lineární graf a v třetí vyhodnocení 

harmonických složek profilu. Měření kruhovitosti je vyhodnocováno za použití filtru 2–15. 
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Tabulka 3.2 Přehled naměřených hodnot (ΔZ̅ – odchylka kruhovitosti, 

ZP – maximální výstupek, ZV – maximální prohlubeň, N – počet hran, O – ovalita) 

označení 

opracovaných 

povrchů 

hodnoty kruhovitosti 

LSC MZC 

ΔZ̅ 

[μm] 

ZP 

[μm] 

ZV 

[μm] 

N 

- 

O 

[μm] 

ΔZ̅ 

[μm] 

ZP 

[μm] 

ZV 

[μm] 

N 

- 

O 

[μm] 

O 10,9 5,39 5,55 3 9,01 9,53 4,71 4,82 3 9,01 

P 12,9 6,67 6,18 3 10,5 11,5 5,17 6,30 3 10,5 

Q1 10,6 5,36 5,25 3 5,51 9,78 4,95 4,83 3 5,51 

Q2 10,5 5,31 5,19 3 6,84 9,57 4,30 5,26 3 6,84 

R1 25,0 12,8 12,2 2 35,1 21,6 10,7 10,9 2 35,1 

R2 56,7 30,2 26,4 2 83,7 49,0 22,6 26,4 2 83,7 

S 16,7 8,02 8,71 2 24,8 14,5 7,69 6,81 2 24,8 

 

 

3.4 Vyhodnocení 

Při vyhodnocování se vycházelo z aritmetických průměrů naměřených hodnot. Menších 

rozpětí výsledků se dosahovalo při vyhodnocování podle referenční kružnice vycházející 

z nejmenšího pásma mezikruží. Z vyhodnocení harmonických složek profilu vyplívá, 

že nejvýraznější je druhá a třetí harmonická složka (ovalita, trojhranost). 

Podle výsledných hodnot získaných měřením se jeví jako nevyhovující postup 

opracování povrchu R. Respektive povrch R2, povrch R1 je na hranici předepsané tolerance. 

Jedná se o opracování břitem standardní geometrie, při řezné rychlosti vc = 180 m.min-1, 

relativně velké hloubce řezu ap = 0,4 mm a posuvu f = 0,15mm (R1) a f = 0,20mm (R2). 

Proti tomu je nejpřesněji opracován povrch kroužku pod označením Q, potažmo Q1 a Q2. 

To znamená opracování opět břitem standardní geometrie, za stejných podmínek, 

alepři poloviční hloubce řezu ap = 0,2 mm. Ve srovnatelné kvalitě je opracován povrch O. 

Zde se jedná o opracování břitem geometrie Wiper stále při řezné rychlosti 

vc = 180 m.min-1, ale skoro s o polovinu větším posuvem f = 0,28 a při relativně velké 
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hloubce řezu ap = 0,3 mm. Další v pořadí podle kvality opracování je povrch P, opracovaný 

rovněž břitem s geometrií Wiper s vyšší řeznou rychlostí vc = 195 m.min-1, ale s menší 

hloubkou řezu ap = 0,1 mm. Poslední vyhovující kroužek je s opracováním povrchu s břitem 

geometrie Xcel. Jedná se však asi o nejlepší variantu pro výrobu, protože jeho obrábění s 

parametry: řezná rychlost vc= 195 m.min-1, hloubka řezu ap = 0,25 mm a posuv f = 0,35mm 

je časově nejméně náročné (obrázek 3.6). 

 

Obrázek 3.6 – Porovnání hodnot odchylky kruhovitosti u opracovaných povrchů kroužků 

a porovnání vyhodnocovacích metod podle LSC a MZC 

 

4 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání kruhovitosti jednotlivých vzorků, 

jejichž povrchy byly obrobeny břitovými destičkami CBN o různých řezných geometriích 

a při rozdílných parametrech obrábění. 

Porovnávaly se povrchy obráběné různými parametry. K opracování materiálu 

bylo použito břitových destiček CBN třídy CB7015, se standardním poloměrem špičky, 

hladící geometrií Wiper a s geometrií Xcel. 

Při vyhodnocování se vycházelo z aritmetických průměrů naměřených hodnot. Menších 

rozpětí výsledků se dosahovalo při vyhodnocování podle referenční kružnice vycházející 
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z nejmenšího pásma mezikruží MZC. Z vyhodnocení harmonických složek profilu vyplývá, 

že nejvýraznější je druhá a třetí harmonická složka (ovalita, trojhranost). Tyto složky 

by zřejmě šlo ovlivnit jiným způsobem upnutí. 

Výsledky týkající se kruhovitosti byly seřazeny v tabulce podle způsobu obrábění 

povrchu. Jako nejpřesnější bylo vyhodnoceno obrábění břitem se standardní geometrií, 

ale s menším posuvem a hloubkou řezu. Rozhodující je však požadavek daný předepsanou 

hodnotou a té vyhovuje i obrábění s geometrií břitu Xcel s mnohem příznivějšími parametry, 

čímž se tato technologie stává nejproduktivnější. 

V současnosti je považováno soustružení tvrzených součástí obecně efektivní a cenově 

příznivou alternativu k dokončování tvrzených součástí broušením. Jedná se o metodu, která 

umožňuje významné zvýšení produktivity a současně nabízí celou řadu výhod spojených 

s pracovním a životním prostředím. 
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