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Bakalářská práce se zabývá měřením odchylky kruhovitostí součástí malých průměrů. 

V teoretické části jsou obsaženy tolerance, odchylky a normy kruhovitosti, metody 

hodnocení. Experimentální část práce popisuje měření na třísouřadnicovém měřicím stroji 

WENZEL LH 65 X3M Premium a konvenčním měřicím stroji Talyrond 73. Cílem práce 

je porovnat odchylku kruhovitosti malých průměrů součástí při různých drsnostech  

za použití skenovací a bodové metody. 

 

ANOTATION OF THE BACHELOR’S THESIS 

PETR, J. Roundness Deviation Measurement of Small Diameter Parts: Bachelor’s Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2018, 55 p. Thesis 

supervisor: Ing. Lenka Čepová, Ph.D. 

 

The bachelor thesis deals with the roundness deviation measurement of small diameter 

parts. The theoretical part of the thesis includes tolerances, deviations and circularity 

standards and methods of evaluation. The experimental part describes measurements on 

the three-coordinate measuring machine WENZEL LH 65 X3M Premium and 

conventional machine Talyrond 73. The aim of the thesis is to compare the roundness 

deviation of small diameter parts at different roughness using both scanning method and 

a point method. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Symbol Význam Jednotka 

A1 kružnice se středem C1  

A2 kružnice se středem C2  

A5 tažnost (%) 

ap hloubka záběru (mm) 

C1 střed kružnice A1  

C2 střed kružnice A2  

CMM souřadnicový měřicí stroj (Coordinate Measuring Machine)  

CNC počítačem řízený systém (Computer Numerical Control)  

D1 rozměr součásti (mm) 

D2 rozměr součásti (mm) 

DEA Digitálně elektronická automatizace (Digital Electronic  

Automation) 

 

DIN německá technická norma  

d rozměr břitové destičky (mm) 

d1 průměr břitové destičky (mm) 

E modul pružnosti v tahu (GPa) 

EN evropská norma  

f posuv (mm) 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International 

Organization for Standardization) 

 

ku koeficient rozšíření  

L délka součásti (mm) 

LSC střední kružnice nejmenších čtverců (Least Squares Mean 

Circle) 

 

ln měřená délka (mm) 

lr základní délka (mm) 

lt celková délka (mm) 
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MCC nejmenší opsaná kružnice (Minimum Circumscribed Circle)  

MIC největší vepsaná kružnice (Maximum Inscribed Circle)  

MPEE největší dovolená chyba stroje CMM (μm) 

MPEP největší dovolená chyba snímaní CMM (μm) 

MZC kružnice nejmenšího pásma – mezikruží (Minimum Zone 

Circles) 

 

n počet naměřených hodnot  

Ra střední aritmetická odchylka profilu (μm) 

Re mez kluzu (MPa) 

Rm mez pevnosti (MPa) 

rsp max rádius hrotu (μm) 

rε zaoblení hrotu břitové destičky (mm) 

S(x) směrodatná odchylka (mm) 

S(x̄) směrodatná odchylka rozptylu dílčích aritmetických průměru (mm) 

s šířka břitové destičky (mm) 

U rozšířená standardní nejistota (μm) 

uA standardní nejistota typu A (μm) 

uB standardní nejistota typu B (μm) 

uC kombinovaná standardní nejistota (μm) 

vc řezná rychlost (m/min) 

x, y, z souřadnicové osy  

x̄ průměrná hodnota (mm) 

α, β úhly (°) 

Δxmax  digitalizovaná vzdálenost (μm) 

Δr1 radiální vzdálenost (μm) 

Δr2 radiální vzdálenost (μm) 

λC  mezní vlnová délka (mm) 

⌀ průměr (mm) 
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1 Úvod 

Současný technologický proces dovoluje stálou kontrolu povrchu vyrobených strojních 

součástí, důvodem je udržení co nejlepší kvality součástí. Povrch součásti obsahuje soustavu 

geometrických prvků, které určují rozměr, tvar, rozměrovou a tvarovou přesnost, vzájemnou 

polohu, drsnost a vlnitost, tyto parametry jsou závislé na použité technologii obrábění. 

Samotné obráběcí stroje se čím dál více zdokonalují, aby pracovaly spolehlivěji, rychleji  

a hlavně co nejpřesněji. Velký pokrok taky nastal v metrologickém odvětví, na který je 

kladen velký důraz. Nároky zákazníků na přesnost součástí se zvyšují, a to nutí výrobce 

zdokonalovat a modernizovat jak obráběcí stroje, ale také i měřicí stroje. 

Velký pokrok v metrologii přišel s příchodem počítačové podpory. Souřadnicový měřicí 

stroj (CMM) je zařízení, bez kterého si v současné době neumíme měřící centrum představit. 

V současné době se tedy stalo CMM základním měřicím vybavením každého měřícího 

centra s vyšším požadavkem na přesnost. Ani dokonalejšími stroji s podporou kvalitních 

softwarů nedokážeme vyrobit součást s dokonalou kvalitou a tvarem. To je zapříčiněno 

mnoha faktory, do kterých zařazujeme vibrace, technologii obrábění a kvalitu materiálu. 

Jedním z nejvíce posuzovaných parametrů u rotačních součásti je kruhovitost, na kterou má 

vliv i drsnost povrchu. Pro zjišťování odchylky kruhovitosti je spousta metod, u kterých se 

může použít filtr. 

Bakalářská práce je zaměřena na měření odchylky kruhovitosti součástí malých 

průměrů. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální. První část 

obsahuje definice a základní pojmy řešené problematiky. V experimentální části bylo cílem 

porovnat odchylku kruhovitosti malých průměrů součástí při různých drsnostech za použití 

skenovací a bodové metody. 
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2 Přehled současného stavu řešené problematiky 

Do průběhu pracovního procesu vstupuje spousta faktorů, které ovlivňují strukturu 

povrchu. Nejčastější ovlivňující vlastností je tvar a jeho odchylky. Tyto odchylky jsou 

zjišťovány na CMM strojích a následně vyhodnocovány.  U rotačních součástí je nejčastěji 

zjišťována odchylka kruhovitosti, kterou ovlivňuje spousta faktorů, např. technologie 

obrábění, upnutí součásti a okolní teplota při výrobě. V odchylce kruhovitosti je vymyšlena 

spousta metod měření a hodnocení, ale i tak se dále hledá další, lepší metoda pro snížení 

těchto odchylek. Už při výrobě součásti se používá CMM integrované do CNC obráběcích 

strojů, aby došlo k zvýšení kontroly vyráběných součástí. 

2.1 Geometrické tolerance 

Každá skutečná plocha má určitou odchylku od jmenovitého rozměru. Norma ČSN 

EN ISO 1101 představuje výchozí základnu a následně popisuje správné zásady  

pro geometrické tolerování. Základní tolerance definované pro geometrickou přesnost 

normou ČSN EN ISO 1101 jsou uvedeny v tab. 1. [4] 

Tab. 1 Základní geometrické tolerance [17] 

Tolerance Charakteristiky Značka 

Tvar Přímost 

Rovinnost 

Kruhovitost 

Válcovitost 

Profil čáry 

Profil plochy 

 

 

 

 

 

 

Orientace Rovnoběžnost 

Kolmost 

Sklon 

 

 

 

Umístění Poloha 

Soustřednost 

Souosost 

Souměrnost 

 

 

 

 

Házení Obvodové 

Celkové 
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2.1.1 Tolerance kruhovitosti 

Toleranční pole vymezuje toleranci v daném průřezu mezi dvě soustředné kružnice 

vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance kruhovitosti. [17] 

2.2 Odchylka tvaru 

Odchylka tvaru je hodnota vychýlení reálného profilu součásti od jeho jmenovitého 

profilu. Je stanovena z maximálních vzdáleností hodnoceného prvku od obalovaných prvků. 

[16] 

2.2.1 Odchylka kruhovitosti 

Odchylku kruhovitosti řadíme do skupiny tolerance tvaru. Kruhovitost je obecně 

hodně důležitá vlastnost u rotačních součástí. Odchylky kruhovitosti jsou měřeny v rovinách 

kolmých na osu kontrolované rotační plochy. Odchylka kruhovitosti je největší naměřená 

kolmá vzdálenost od referenční kružnice. Referenční kružnice je kružnice s opsaným co 

nejmenším průměrem okolo promítnuté vnější reálné rotační plochy nebo největší vepsanou 

kružnici do promítnuté vnitřní reálné rotační plochy. [15] Správná toleranční plocha potom 

leží mezi dvěma soustřednými kružnicemi. Rozdíl průměru těchto soustředných kružnic se 

rovná hodnotě tolerance. Abychom správně zvolili toleranci, musíme správně zvolit střed  

a poloměr kružnice a ten se volí tak, aby byla co nejmenší radiální vzdálenost. [26] 

 

Obr. 1 Hodnocení minimální zóny pro kružnici [21] 

 

Na obr. 1 můžeme vidět, že kružnice A2 vymezuje toleranční pole a splňuje podmínku 

dvou soustředných kružnic, kde radiální vzdálenost Δr2 se rovná nebo je menší předepsané 

toleranci kruhovitosti. 
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V řezu rotačních ploch můžeme vidět plochu ve dvou formách. V první možnosti 

můžeme mluvit o oválnosti, tehdy tvar připomíná elipsu. Další možnost je, když tvar má 

určitý počet hran, potom mluvíme o hranatosti. [26] 

 

 

Obr. 2 Tvary rotačních ploch (oválnost a hranatost) [26] 

2.2.2 Normy k odchylkám kruhovitosti 

Norma ČSN ISO 4291 (01 4411) je zaměřena k hodnocení odchylky kruhovitosti 

součásti s použitím dotykových přístrojů (snímačů). 

Tato norma obsahuje: 

 typy přístrojů a základní předpisy 

 doporučení pro použití přístrojů 

 metody kalibrace přístrojů a ověřování jejich vlastností [5] 

 Tato norma nám dále udává čtyři metody hodnocení kruhovitosti:  

 Střední kružnice nejmenších čtverců (LSC – Least Squares Mean Circle) – jedná 

se o střední kružnici, kde součet čtverců odchylek této kružnice od snímaného profilu 

je nejmenší. (obr. 3a) 

 Střed kružnice nejmenšího pásma (MZC – Minimum Zone Circles) – jedná se  

o dvě soustředné kružnice, mezi kterými je snímaný profil. (obr. 3b) 

 Střed nejmenší opsané kružnice (MCC – Minimum Circumscribed Circle) – 

jedná se o nejmenší kružnici, kterou můžeme opsat okolo snímaného profilu.  

(obr. 3c) 

 Největší vepsaná kružnice (MIC – Maximum Inscribed Circle) – jedná se  

o největší možnou kružnici, kterou můžeme vepsat do snímaného profilu. (obr. 3d) 

[26] 
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 a) b) 

 

 c) d) 

Obr. 3 Referenční kružnice [9] 

Norma ČSN ISO 4292 je zaměřena na metody číslicového hodnocení odchylky 

kruhovitosti kombinací dvou a tříbodového měření:  

 určování dvoubodovým měřením (měření průměrů) 

 určování tříbodovým měřením shora (symetrické nebo asymetrické uspořádání) 

 určování tříbodovým měřením zdola (symetrické uspořádání)  

Dvoubodové měření – jedná se o měření mezi dvěma souosými doteky, z nichž se jeden 

pohybuje ve směru měření a ten druhý je pevný. (obr. 4a) 

Tříbodové měření – jedná se o měření mezi doteky, kde jsou dva pevné a třetí se 

pohybuje ve směru měření. Dělí se na symetrickou a nesymetrickou. 

Symetrické – jedná se o uspořádání, kde je směr měření shodný s osou úhlu tvořeného 

pevnými doteky. (obr. 4b) 

Nesymetrické – jedná se o uspořádání, kde je směr měření dán úhlem sevřeným s osou 

úhlu mezi pevnými doteky. (obr. 4c) 
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Měření shora (summit method) – je to tříbodové měření, kde jsou dva doteky pevně 

umístěny na jedné straně a měřící dotek na druhé straně osy součásti v rovině měření. 

Měření zdola (rider method) – je to tříbodové měření, kde jsou dva doteky pevně 

umístěny na jedné straně jako měřící dotek v rovině měření. [6] 

 

  a  b c 

Obr. 4 Metody měření [15] 
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3 Metody hodnocení 

Na hodnocení tvaru a odchylky kruhovitosti je kladen čím dál větší nárok. Tato přesnost 

měření se dosahuje v rozmezí od 0,1 μm do 1 μm. Tato měření v laboratořích jsou velmi 

užitečná pro přesné zjištění tvaru a povrchu součásti. Metody pro měření odchylky 

kruhovitosti dělíme do dvou skupin, první je metoda spojitá a druhá je metoda nespojitá. [15] 

 

Obr. 5 Rozdělení metod měření odchylky kruhovitosti [26] 

3.1 Spojitá metoda 

Tato metoda vyžaduje nepřetržitý kontakt snímače měřicího zařízení s povrchem 

měřené součásti. Výhodou této metody je stálý kontakt měřicího zařízení s povrchem, kde 

nedochází k přerušení získávání dat. Tuto metodu označujeme jako nejpřesnější. Spojitou 

metodu dále rozdělujeme na skenovací, absolutní a relativní. [23] 

3.1.1 Skenovací metoda 

Tato metoda se provádí u třísouřadnicových měřicích strojů. Principem této metody je 

získávání souřadnic bodů ze snímané součásti, kde snímací dotyk plynule kopíruje měřenou 

součást. Při získávání bodů na součásti můžeme dojít k velmi malým vzdálenostem mezi 

dvěma po sobě jdoucími body, tato vzdálenost je častokrát menší než 0,1 mm. Čím máme 

větší hustotu získaných bodů, tím získáme přesnější informace o měřeném povrchu. Měření 

se provádí na CMM, kde máme jednu podmínku a tou je, že skenovací hlava musí být 

podporována skenovací technologií, to se jedná o režim s neustálým kontaktem mezi měřicí 

hlavou a měřenou součásti. [21] 

Metody měření odchylek kruhovitosti

Absolutní metody 

(Metody měření změny poloměru)

Metoda při rotaci 
součástky mezo hroty

Metoda s rotujícím 
vřetenem

Metoda s rotujícím 
stolem

Relativní metody

Dvojbodová metoda Tříbodová metoda N-bodová metoda
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Obr. 6 Skenovací metoda [15] 

3.1.2 Absolutní metoda  

Používá se zcela v laboratorních místnostech s meteorologickými přednostmi. Měření 

se provádí na speciálních strojích, které rozdělujeme na tři metody: 

• metoda při rotaci součásti mezi hroty 

• metoda s rotujícím vřetenem 

• metoda s rotujícím stolem [26] 

3.1.3 Relativní metoda 

Tato metoda měření je založena na principu porovnávání, kde se porovnává změřená 

součást s výchozí zvolenou hodnotou. Když porovnáme tuto metodu s metodou absolutní, 

tak můžeme říct, že není tak časově a ekonomicky náročná, ale nevýhodou je menší přesnost 

výsledků. Tuto metodu můžeme použít pro hromadnou kontrolu, díky své časové 

nenáročnosti. [14] 

3.2 Nespojitá metoda 

Nespojitá metoda je stavěna na získávání souřadnic určitého počtu bodů z měřené 

součásti. Měření se provádí na souřadnicových měřících strojích. Dle počtu snímaných bodů, 

určíme určitou přesnost tvaru a plochy měřené součásti. [25] 

Pro snímání kruhovitosti součásti nám stačí tři snímané body, pro zjištění tvaru a polohy 

součásti potřebujeme souřadnice čtyř snímaných bodů v diskrétním režimu. Vypočítá se 

souřadnice středu kružnice a její průměr.  
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Takto určená poloha kružnice a vypočítaný průměr je výsledkem měření. Výsledky 

nespojitého měření proti metodě skenovací jsou dost nepřesné a nedávají nám přesné 

informace o tvaru a povrchu měřené součásti. [21] 

 

Obr. 7 Nespojitá metoda [15] 
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4 Zařízení pro hodnocení odchylky kruhovitosti 

K měření odchylky kruhovitosti používáme dva typy měřících zařízení, ty se dále 

rozdělují podle metody měření a způsobu získávání hodnot z povrchu měřené součásti.  

Rozdělení měřících zařízení: 

• konvenční měřicí stroj 

• souřadnicový měřicí stroj (CMM) [11] 

4.1 Konvenční měřící zařízení pro hodnocení odchylky kruhovitosti 

Měření u konvenčního stroje probíhá spojitou metodou a to nejčastěji v laboratořích. 

Před každým novým měřením je velmi důležité, abychom dokonale vycentrovali součást 

tak, aby osa měřené součásti ležela v ose rotace vřetena nebo stolu, aby excentricita byla co 

nejmenší. Výsledkem měření je číselné vyhodnocení nebo grafický záznam profilu 

nasnímané součásti. Předností této metody je, že nasnímaný profil odpovídá skutečnému 

profilu. Tato metoda dosahujeme velmi vysoké přesnosti jako 0,1 μm. Nevýhodou této 

metody je časová náročnost na přípravu a správné vyrovnání součásti. Příklady používaných 

konvenčních strojů na měření odchylky kruhovitosti: Talyrond, Roundtest.  

Konvenční měřící stroje můžeme rozdělit na dva druhy: 

• s rotujícím vřetenem 

• s rotujícím stolem [16] 

 

Obr. 8 Schéma měření s rotujícím vřetenem  Obr. 9 Schéma měření s rotujícím stolem 

1 – měřicí dotyk, 2 – měřicí stroj, 3 – měřená součást [16] 
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4.2 Třísouřadnicové měřící stroje 

Souřadnicové měřící stroje (CMM – Coordinate Measuring Machine) jsou široce 

využívány jako přesné měřící stroje v moderních výrobních procesech. Jsou uplatňovány 

nejen v oblasti průmyslu, ale také v oblasti zdravotnictví. Typickým příkladem využití 

CMM v průmyslu je průmysl automobilový. [20] Jedná se o stroje s rychlou vyvíjecí 

technikou měření. Díky své propracovaností mají stroje CMM velké praktické využití, proto 

se stalo toto zařízení cenově výhodné. Oproti obyčejným měřicím strojům jsou schopny 

rychle a kvalitně zachytit data a následně je vyhodnotit. [1] 

4.2.1 Historie CMM 

Vznik CMM se nedá přesně určit, ale v metrologii se o rozšíření měření v kartézské 

soustavě nejvíce zasloužili C. E. Johansson a F. H. Rolta. Už ve čtyřicátých letech se rozlišil 

potenciál CMM strojů, ale až v šedesátých letech se CMM začal využívat jako silný nástroj. 

Za korektní využití se stala kombinace CMM s počítačovým zpracováním dat. S odstupem 

času přibylo hodně nároku na přesnost měření, to vedlo v roce 1983 k veřejnému 

zpřístupnění výrobní přesnosti Taniguchim. Jako první zařízení CMM je označován stroj od 

Italské firmy DEA (Digital Electronic Automation). CMM se skládá z těchto komponentů: 

mechanická konstrukce, pohonný systém, řízení, snímací systém, měřicí systém  

a počítač. [1] 

 

Obr. 10 Trend výrobní přesnosti [1] 
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4.2.2 Popis stroje CMM 

Souřadnicové měřící stroje (CMM) jsou zařízení, která pomalu, ale jistě nahrazují 

konvenční metody měření. Jedním z důvodu je rychlost a přesnost měření. [15] Značnou 

výhodou těchto strojů, oproti konvenčním strojům, je, že můžeme měřit součásti ve třech 

osách X, Y, Z. Pořádnou výhodou je zvolení libovolného bodu v prostoru a následné polohy 

dalších bodů měřené součásti. Další výhodou můžeme považovat číslicové vyhodnocení 

výsledků, oproti konvenční metodě, kde jsme museli výsledek odečítat ze stupnic, kde se 

jedná většinou o zdlouhavý proces. Stroje CMM jsou vytvořeny nejen proto, aby 

vyhodnotily výsledek, ale taky dokážou naměřené hodnoty porovnat a určit, jestli se 

výsledek nachází v tolerančním poli nebo ne. [27] Stroje CMM pracují na základě 

kartézského souřadného systému, principem tohoto systému je měření tří na sebe kolmých 

os k zjištění souřadnic obrobku. [10] 

 

Obr. 11 Popis části CMM stroje [1] 

4.2.3 Přesnost CMM 

Doposud není vytvořena žádná norma, která určuje přesnost měření na CMM. Praxe nám 

říká, že výsledná přesnost měření není vždy stejná. Přesnost měření můžeme vyjádřit pomocí 

pravděpodobnostní chyby měření aritmetického průměru řady opakovaných měření.  

• opakovatelnost – u CMM je požadavkem dojít při opakovatelném měření ke stejné 

hodnotě výsledku 
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• výkonnost – jedná se o podíl, při kterém měřicí stroj odměřuje daný rozměr v rámci 

přesnosti měřicího stroje 

Na přesnosti CMM stroje se podílí každá část stroje, ale kontrolu přesnosti zejména nejvíce 

zajímá výrobce a také uživatelé. Zkušební metody pro přesnost rozdělujeme do dvou skupin: 

a) Globální metoda u CMM. Tato metoda určuje přesnost za pomocí etalonu  

a zkušebních těles. Etalony mohou být lineární, plošné, prostorové a kombinované. 

Metoda je poměrně jednoduchá a časově nenáročná. 

b) Analytická metoda u CMM. Do této metody spadá hodně kritérií, například chyby 

snímacího systému, měřící chyby v osách, vzájemná kolmost v jednotlivých osách a 

odchylky rovinnosti pracovního stolu.  Pro kontrolní měření délky u CMM se 

používá laserinterferometr, který dosahuje rozlišení 0,1 μm. Laserinterferometr se 

dále používá pro kontrolu odchylek kolmosti, rychlosti a přímosti. Naopak pro 

kontrolu rovinnosti se využívá elektronická libela, která disponuje citlivostí 1 μm na 

délce 1 metru. [1] 

4.2.4 Typy CMM 

Výroba CMM strojů nabízí celou řadu provedení, ať už se jedná o malé stolní přístroje 

nebo po velké mostové systémy. Použití těchto strojů je čím dál víc rozšířenější a jejich 

využití stále roste. Nejčastější využití těchto strojů je při kontrole rozměrů a tvaru 

součásti. [1] 

Rozdělení měřících strojů podle počtu souřadnicového měření: 

 Jednosouřadnicové měřící stroje  - nevýhodou těchto strojů je, že můžou měřit jen 

v ose x. Za výhodu můžeme považovat velmi malých chyb měřidla - od 0,6 až 6 μm 

v celém rozsahu, a to i u součásti velkých rozměrů. (Obr. 12a) 

 Dvousouřadnicové měřící stroje - tyto stroje dokážou měřit rozměry ve dvou 

vzájemně kolmých osách x a y v jedné rovině. Při 2D měření používáme mikroskopy, 

profilprojektory. (Obr. 12b) 

 Třísouřadnicové měřící stroje – nespornou výhodou těchto strojů je měření ve třech 

navzájem kolmých osách x, y a z v prostoru. To vede k přesnému a rychlému měření 

i složitějších součástí. (Obr. 12c)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Μ
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 a) b) c) 

Obr. 12 Typy CMM [1] 

 

Podle normy ČSN EN ISO 10360 – 1 se CMM dělí do čtyř základních typů uspořádání: 

• výložníkový typ 

• mostový typ 

• portálový typ 

• stojanový typ [1] 

Výložníkový typ. Jedná se o CMM používající tři na sebe kolmé pohybující se části. Část 

se snímací hlavou se pohybuje vertikálně oproti zbylým dvěma. [3] Díky výložníkové 

konstrukci je dobrý přístup k obrobku, který je upnut na stole. Nevýhodou výložníkového 

typu je relativně malý měřicí rozsah, ale s vysokou přesností. Další nevýhodou, která může 

nastat, je prohýbání konstrukce. [10] (obr. 13a) 

Mostový typ. Jedná se o CMM používající tři na sebe kolmé pohybující se části. Jedná 

se o nejrozšířenější typ CMM. Velmi velkou výhodou je robustní konstrukce s vysokou 

přesnosti a hodně velkým měřícím prostorem. Obsluze tato konstrukce umožňuje přístup do 

celého měřícího prostoru. Největší uplatnění našel v automobilovém průmyslu. [10]  

(obr. 13b) 

Portálový typ. Tento typ konstrukce má velmi vysokou pevnost a přesnost. Používá se 

pro měření středních a velkých součásti. Tenhle typ je vyráběn ve dvou variantách, jednou 

z nich je typ s pohyblivým portálem a druhou je typ s pevným portálem. Konstrukce 

s pevným portálem je pevnější, ale vyžaduje pohyblivý stůl. Zato s pohyblivým portálem 

pohybujeme nad pevným stolem. [10] (obr. 13c) 
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Stojanový typ. Měřená součást je upnuta na stole, který se pohybuje v osách x a y. Na 

sloupu je upnuta snímací hlava, která vykonává horizontální pohyb. Tyto stroje se řadí mezi 

ty nejpřesnější, je zde hodně dobrý přístup k měřené součásti. Tento typ je vhodnější pro 

menší rozsahy měření. Rychlost a přesnost měření je hodně závislá na velikosti součásti. [1] 

(obr. 13d) 

 

 a b c d 

Obr. 13 Základní typy uspořádání CMM [22] 

4.3 Snímací systémy 

Snímací systém je nerozlučnou součástí celého měřicího systému stroje. Funguje jako 

spojení mezi strojem a měřenou součástí. Dále se používá ke snímání polohy bodů  

a následnému vyhodnocení zaznamenaných bodů na obrobku v souřadnicovém systému 

CMM. Snímací systémy rozdělujeme podle počtu os, ve kterých mohou pracovat, a to na 

lineární (1D), rovinné (2D) a trojrozměrné (3D) operační systémy. Snímací systémy CMM 

se rozdělují na dotykové a bezdotykové. V současné době se u CMM používají nejčastěji 

dotykové nebo optické snímací systémy. [10] 

Snímací systém je připojený na pinole a skládá se ze: 

• snímací hlavy a snímacího dotyku 

• prodloužení snímací hlavy a snímacího dotyku 

• systému výměny snímací hlavy a snímacího dotyku [22] 

4.3.1 Dotykové snímací systémy 

Dotykové snímací systémy potřebují pro svou funkčnost hmotný dotyk s povrchem 

měřené součásti. Při dotyku kuličky s měřeným povrchem dojde k nasnímání bodu, řídicí 

software oznámí řídící obsluze zaregistrovat všechny souřadnice a po skončení měření 

software spočítá požadované geometrické veličiny (např. souřadnice středu kružnice).  

U CMM s CNC řízením rozlišujeme systémy: systém spínacího typu (kontaktní sonda)  

a systém snímacího typu (skenující sonda). [22] 
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4.3.2 Bezdotykové snímací systémy 

Tento systém nepotřebuje oproti dotykovému systému pro svou funkci hmotný dotyk 

s měřenou součástí. Hlavní představitel bezdotykového snímacího systému CMM je optický 

systém. U CMM bylo vyvinuto snímání ve formě laserové hlavy. [2] 

4.4 Měřicí dotyky 

Jedná se o část měřicího systému umožňující kontakt mezi součástí a sondou, kde dochází 

k vzájemnému působení, což vede k sepnutí mechanismu sondy. Přitom vzniká signál, který 

umožní zapsat souřadnice sejmutého bodu. Typ a rozsah doteku závisí na snímané součásti. 

Mezi důležité vlastnosti doteku můžeme zařadit tvarovou odchylku kuličky, dobrou 

houževnatost proti opotřebení a pevnost materiálu. [10] 

 

 

Obr. 14 Měřicí dotyk [18] 

 

Předpis pro správný výběr dotyku: 

- délka doteku – čím kratší dotek, tím lépe můžeme zamezit ohýbání nebo 

vychýlení, to vede k lepší přesnosti 

- snížit počet spojů – čím více, ať menších spojů, může vést k ohybu a tím  

i odchylce sytému 

- průměr kuličky – zvolením co největšího průměru kuličky se nám taky zvětší 

mezera mezi kuličkou a dříkem doteku a to vede k menší možnosti chybných 

sepnutí zapříčiněných kolizí dříku s dílcem. Zvolením větší kuličky si může 

dovolit zvětšit i průměr dříku, tím zvýšíme tuhost doteku. [18] 
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4.4.1 Typy dotyků 

Typy dotyků můžeme rozdělit do čtyř základních skupin a to jsou přímé, hvězdicové, 

diskové a dotyky pro speciální účely. [19] 

• přímé – vychází z nejjednoduššího tvaru, jeho základní části jsou stopka a přesná 

kulička (obr. 15a) 

• hvězdicové – tento typ dává možnost snímat otvory a součásti složitějších tvarů. 

Konstrukce tohoto typu je složena ze čtyř nebo pěti kuliček pevně připevněných  

ke střednímu dílu. (obr. 15b) 

• diskové – největší uplatnění mají ve snímání zápichů a drážek. Nevýhodou tohoto 

typu je využití malé části povrchu pro kontakt. (obr. 15c) 

• dotyky pro speciální účely: 

• válcový dotyk (obr. 16a) 

• špička (obr. 16b) 

• dutá keramická polokoule (obr. 16c)  

• dotyk na ustavení nástrojů (obr. 16d) [1] 

 

 

 

 

 a b c 

Obr. 15 Základní typy dotyků [24] 

  

 a b c d 

Obr. 16 Dotyky pro speciální účely [24] 



VŠB – TU Ostrava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Jakub Petr   27 

4.5 Druhy materiálů kuliček 

Rubín – jedná se o jeden z nejtvrdších a nejčastěji používaných materiálů. Kuličky 

vyrobeny z rubínu mají mimořádně hladký povrch, dále se vyznačují vysokou pevností 

v tlaku a dobrou odolností proti mechanickému poškození. Ve dvou případech musíme 

použít jiný materiál kuličky: (obr. 17a) 

• Prvním případem je skenování součásti z hliníku, kde dochází k adheznímu otěru, 

kdy se na kuličce usazuje hliník. Správnou náhradou je kulička z nitridu křemíku. 

• Druhým případem je skenování součásti z litiny, kde může dojít k otěru, a to má za 

následek opotřebení povrchu kuličky. V tomto případě je lepší použít materiál 

kuličky z oxidu zirkoničitého. [13] 

Nitrid křemíku – převažuje dost společných vlastností s rubínem. Jedná se o velmi tvrdý 

materiál, s dobrou odolnosti proti opotřebení. Není až tak vhodný pro použití na součásti 

z oceli. [1] (obr. 17b)  

Oxid zirkoničitý – jedná se o dost pevný keramický materiál, jehož nejlepší vlastností 

je tvrdost a proti opotřebení je skoro srovnatelný s rubínem. [13] (obr. 17c) 

Diamant – jeho radikální tvrdost a hladký materiál kuličky je nejlépe odolný proti 

opotřebení. Díky skoro žádnému opotřebení řadíme tento materiál pro měření jako 

nejpřesnější a nejekonomičtější. Kuličky z diamantu můžeme použít na všechny materiály. 

[1] (obr. 17d) 

 

 

  a b c d 

 

Obr. 17 Druhy materiálů kuliček [1] 
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5 Chyby a nejistoty měření 

Při každém měření mohou vznikat chyby, které rozdělujeme na hrubé, systematické  

a náhodné. Chybu měření můžeme definovat jako rozdíl mezi naměřenou hodnotou  

a skutečnou hodnotou měřené součásti. Tuto chybu nazýváme absolutní chybou. [21] 

Takovou chybu měření není jednoduché stanovit, jelikož skutečná hodnota součásti není 

přímo známá. Mezi hlavní důvody ovlivňující nesprávné měření řadíme: metodu měření, 

podmínky měření, druh měřené veličiny, chybou měřící osoby a opotřebení měřidla. [23] 

Nejistotu měření označujeme jako parametr, který spadá do rozsahu hodnot okolo 

výsledku měření. Takové nejistoty měření nám ovlivňují i výsledek měření, kde nemůžeme 

určit jednoznačně správnou hodnotu měřené veličiny. Do nejistot měření řadíme náhodné 

chyby a nejistoty určení systematických chyb. Standardní nejistoty rozdělujeme podle 

způsobu vyhodnocení na čtyři skupiny:  

• nejistota typu A 

• nejistota typu B 

• kombinované nejistoty 

• rozšířené nejistoty [21] 

5.1 Hrubé chyby 

Tyto chyby řadíme mezi nejčastější, mezi hrubé chyby zařazujeme chyby na měřicím 

přístroji, chybu měřící osoby, nesprávnou metodou, špatným zapsáním výsledků. Hrubým 

chybám se dá vyhnout, například součást ještě jednou přeměříme nebo použijeme jiné 

měřidlo. Po odstranění hrubým chyb můžeme výsledky zapsat a vyhodnotit. [21] 

5.2 Systematické chyby 

Jedná se o chybu soustavnou a je dána nedokonalostí měřicího přístroje a měřicí metody. 

U měřicího přístroje může být chybou nesprávné zkompletování přístroje, špatné doléhání 

jednotlivých částí, změna pracovního prostředí. Těchto chyb si můžeme všimnout změřením 

součásti na jiném přístroji. Zjištěním velikosti systematické chyby můžeme zavést korekci 

naměřené hodnoty. Systematické chyby zařazujeme mezi nejistoty měření. [21] 

5.3 Náhodné chyby 

Náhodná chyba se může objevit u každého měření. Příčina vzniku má neplánovaný 

charakter, ale dá se zjistit za použití opakovatelného měření za stálých podmínek, tato chyba 
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se projeví odchylkou od průměrné naměřené hodnoty. Tyto chyby můžeme vyjádřit pomocí 

Gaussova rozdělení hustoty pravděpodobností. [23] 

5.4 Standardní nejistota typu A (uA) 

Mezi standardní nejistoty typu A spadají složky určené na základě statistického 

zpracování opakovaných měření. [1] 

Se zvětšujícím počtem měření se hodnota nejistoty typu A snižuje. Abychom mohli 

statisticky vyhodnotit hodnotu nejistoty, potřebujeme k tomu alespoň deset měření. [21] 

𝑢𝐴(𝑥) = 𝑠x̄ = √
∑ (𝑥𝑖−x̄)2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
     (5.1), 

kde: x̅ – průměr hodnot ze souboru     [mm], 

  xi – jednotlivé naměřené veličiny    [mm], 

  n – počet měření      [-]. 

[7] 

5.5 Standardní nejistoty typu B (uB) 

Výsledky této nestandardní nejistoty jsou vyhodnoceny po jednotlivých zdrojích 

nejistot, které jsou zjištěny pro konkrétní měření. U tohoto typu nezávisí na počtu 

opakovaných měření. [7] 

𝑢𝐵(𝑥) = √∑ 𝑢𝐵𝑖
2

𝑖       (5.2), 

kde:  u2
Bi - součet kvadrátů všech zdrojů nejistot typu B  [-] 

[21] 

5.6 Kombinovaná standardní nejistota (uC) 

V praxi se často stává kombinace nejistot typu A a typu B. Kombinovaná standardní 

nejistota uvádí interval, ve kterém se s celkem velkou pravděpodobností může objevit 

skutečná hodnota měřené veličiny. [7] 

 

𝑢𝑐 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2       (5.3), 

kde:  uA – standardní nejistota typu A     [μm] 

  uB – standardní nejistota typu B     [μm] 

[7] 
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5.7 Rozšířená standardní nejistota (U) 

Rozšířená standardní nejistota umožňuje větší pravděpodobnost správného výsledku 

měření. Pro zjištění výsledku měření musíme provést vynásobení uC s koeficientem rozšíření 

ku. 

𝑈 = 𝑘𝑢 ∙ 𝑢𝑐       (5.4), 

 

kde:  ku – koeficient rozšíření      [-] 

  uc – kombinovaná standardní nejistota    [μm] 

 

Koeficient ku se volí v rozmezí hodnot 2–3. Pro zvolení hodnoty 2 nám pro normální 

rozdělení vychází výsledek asi 95% spolehlivosti, kde při zvolení hodnoty 3 dosahujeme 

výsledku až 99,7% spolehlivosti. [7] 
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6 Experimentální část 

Experimentální část byla založena na zjištění odchylky kruhovitosti malých průměrů   

při různých drsnostech. Součásti pro měření byly vyrobeny v dílně na Vysoké škole báňské. 

Na vyrobených součástech byla zjišťována odchylka kruhovitosti. Teplota v místnosti  

a měřených součástí se musela pohybovat v rozmezí od 19,5 °C do 20,5 °C, a to z důvodu, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 

Kapitola obsahuje nákresy měřených součástí, popis použitých zařízení a statistické 

a grafické vyhodnocení výsledků. Odborné měření bylo pod vedením Ing. Lenky Čepové, 

Ph.D. ve spolupráci s doktorandem Ing. Ondřejem Mizerou na Katedře obrábění, montáže  

a strojírenské metrologie, na stroji CMM od firmy Wenzel, typ stroje Wenzel LH65 X3M 

Premium s operačním softwarem Metrosoft QUARTIZ R16. Pro porovnání výsledků 

proběhlo měření na konvenčním měřícím zařízení Talyrond 73 s otočným vřetenem, kde 

tento stroj je o řád přesnější. 

6.1 Výroba součásti a její parametry výroby 

Součásti byly vyrobeny na stroji DMG Mori Seiky NLX 2500/700 (obr. 18). Typ nože 

PCLNR 2525M 12 (obr. 19), schéma břitové destičky CNMG 120408E-M (obr. 20). Na 

(obr. 21a) můžete vidět břitovou destičku před obráběním a na (obr. 21b) jde vidět detail 

břitové destičky po soustružení, detail špičky břitové destičky (obr. 21c). Obrobek byl 

soustružen na ⌀ 5 mm, L = 20mm. Pro požadované drsnosti bylo potřeba měnit řezné 

podmínky, které jsou uvedeny v tab. 2. 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Soustružnický nůž PCLNR 2525 M 12 

 

 

 

Obr. 18 Stroj DMG Mori Seiky NLX 2500/700 Obr. 20 Schéma břitové destičky [15] 
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a  b c 

Obr. 21 Břitová destička CNMG 120408E-M 

Tab. 2 Řezné podmínky pro požadované drsnosti 

Požadovaná drsnost 

[μm] 

Naměřená průměrná 

drsnost [μm] 

vc 

[m/min] 

f 

[mm] 

ap 

[mm] 

Ra 0,2 Ra 0,138 180 0,02 0,5 

Ra 0,8 Ra 0,722 180 0,1 0,5 

Ra 1,6 Ra 1,523 210 0,23 0,5 

Ra 3,2 Ra 2,967 300 0,38 0,5 

Ra 6,3 Ra 3,658 300 0,35 0,5 

6.2 Zkoumaný materiál a jeho vlastnosti 

Pro experiment byl zvolen materiál s označením 100Cr6, jedná se o ložiskovou ocel. 

Mechanické vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v Tab. 3 a Tab. 4. 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti [12] 

100Cr6 Jednotka Hodnota 

Mez kluzu (Re) MPa 441 

Mez pevnosti (Rm) MPa 608–26 

Tažnost (A5) % 18 

Tvrdost HB Max 210 

Modul pružnosti (E) GPa 213 

 

Tab. 4 Chemické složení [27] 

Materiál Chemické složení [%] 

≤ C ≤ Mn ≤ Si Cr 

100Cr6 1,10 0,45 0,35 1,35-1,65 
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6.3 Drsnosti zkoumaných součásti 

Prvním krokem bylo změření drsnosti součástí za použití digitálního přístroje  

Hommel-Etamic W5 (obr. 22a), který byl upnut na revolverovou hlavu stroje, kde následně 

na osoustružené ploše přejelo klouzátko umístěné v přístroji, které zaznamenalo hodnoty  

a vyhodnotilo výsledek na displeji digitálního přístroje (obr. 22b). Osoustružené součástí pro 

měření jsou zobrazeny (obr. 23) a jejich schéma (obr. 24).  

 

Obr. 22 Přístroj na měření drsnosti Hommel-Etamic W5 

 

 

Obr. 23 Vyrobené součástí, při různých drsnostech 
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Obr. 24 Schéma měřených součástí a jejich rozměry 

6.3.1 Parametry měřicího přístroje 

Přístroj Hommel-Etamic W5 je vysoce výkonný přístroj na měření drsnosti povrchu, 

který přestavuje maximální pohodlí všem uživatelům ve výrobě. Jeho funkční design z něj 

dělá naprosto snadný nástroj ke každodennímu používání pro rychlé a přesné měření 

drsnosti. Pro přesné naměření drsnosti součásti pod Ra 2 μm byly použity parametry 

přístroje uvedeny na prvním řádku v tab. 5, kde pro měření větší drsnosti než Ra 2 μm, byly 

tyto parametry změněny, tuhle změnu vidíme na druhém řádku tab. 5. [8] 

Tab. 5 Parametry přístroje použité pro měření drsnosti [8] 

Ra [μm] λC [mm] lr/ln/lt [mm] rsp max/Δxmax [μm] 

0,10 - 2,0 0,8 0,80/4,00/4,80 2 nebo 5/0,5 

2,00 - 10 2,5 2,50/12,5/15,0  5/1,5  
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6.4 Měření odchylky kruhovitosti na konvenčním měřícím stroji 

Měření na konvenčním stroji Talyrond 73 (obr. 25), se zrealizovalo na TU - Kielce, 

Fakulty Mechatroniky a konstrukce strojů, Katedry mechanické technologie a metrologie, 

v Polsku. Na měřených součástech byla měřena odchylka kruhovitosti v rovině řezu ve 

hloubce z = 10 mm od roviny čela obrobku o průměru 5 mm, za použití spojité metody bez 

filtru. S ohledem na přesnější měření na konvenčním stroji oproti na CMM stroji, byly 

výsledky měření v dalším průběhu práce brány jako etalon. Parametry konvenčního 

měřícího stroje Talyrond 73 jsou uvedeny v tab. 6. 

Tab. 6 Parametry konvenčního měřícího stroje Talyrond 73 [16] 

Přesnost stroje: u = 0,02 μm  

Vyhodnocovací software: Roform 

Filtr: GAUSS 2-1500 

Vyhodnocovací metoda: LSC  

 

 

Obr. 25 Konvenční měřicí stroj Talyrond 73 
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6.5 Měření odchylky kruhovitosti na CMM stroji 

Samotná experimentální část byla realizována v laboratořích VŠB-TUO, Fakulty strojní, 

Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie. Pro měření byl použit CMM stroj 

Wenzel LH 65 X3M Premium (obr. 26). Před měřením bylo provedeno zkalibrování snímací 

hlavy na referenční kouli, která má průměr d = 24,9990 mm (obr. 27) a také proběhla 

kalibrace dotyku. Tato kalibrace se provádí před každým novým měřením nebo při kolizi 

snímací hlavy s měřenou součásti, tímto úkonem zamezíme vzniku chyb měření. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 26 CMM stroj Wenzel LH 65 X3M Premium      Obr. 27 Referenční koule 

Před každým měřením je potřeba důkladně očistit měřenou součást, nejlépe lihem, 

abychom zbavili součást od nečistot a mastnot na měřeném povrchu, takto očistíme i měřící 

dotyk. Další důležitou věcí pro správné a přesné měření je dobře upnutá součást, pro upnutí 

součásti bylo použito sklíčidlo (obr. 28), kde následně proběhlo vyrovnání součásti  

a vytvoření CNC programu pro měření. 

 

Obr. 28 Upnutá součást ve sklíčidle 
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Na měřených součástech byla měřena odchylka kruhovitosti v rovině řezu v hloubce 

z = 10 mm od roviny čela obrobku o průměru 5 mm. Pro měření byl použit dotyk 1001  

o délce 35 mm s průměrem rubínové kuličky 2 mm. Pro všechny drsnosti součásti  

Ra = 0,138 μm, Ra = 0,722 μm, Ra = 1,523 μm, Ra = 2,967 μm, Ra = 3,658 μm se měření 

opakovalo desetkrát, kde bylo použito měření pomocí skenovací metody, při rychlostech 

snímání 1 mm/s, 2 mm/s, 5 mm/s, 10 mm/s a 20 mm/s a měření pomocí bodové metody  

při těchto počtech bodů 4, 8, 16 a 32. Pro obě tyto metody se použilo měření bez filtru. 

Výsledky byly zaznamenány, vyhodnoceny a porovnány s hodnotou na stroji Talyrond 73, 

který je brán jako etalon. Parametry CMM stroje Wenzel LH 65 X3M Premium jsou uvedeny 

 v tab. 7. 

Tab. 7 Parametry CMM stroje Wenzel LH 65 X3M Premium [26] 

Měřicí rozsah: X = 650 mm 

Y = 1000 mm 

Z = 500 mm 

Použitelná plocha desky: X = 850 mm 

Y = 1700 mm 

Nejistota měření MPEe podle ISO 10360-2 

v provedení X3M Premium: 

MPEe = 1,6 + (L/350) μm 

MPEp = 1,6 μm 

Otočná naklápěcí motorická hlava: PH10M (720 poloh s krokem 7,5°) 

Měřicí skenovací sonda: SP25M 

Software: Metrosoft QUARTIS R16 

Dotyk: 1001 – průměr rubínové kuličky 2 mm na 

konci ocelového dříku o délce 35 mm 

 

Obr. 29 Měřicí dotyk 1001 
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6.6 Zhodnocení 

Konečné výsledky měření byly zaznamenány a vyhodnoceny pro každou drsnost zvlášť 

do tab. 8 ÷ tab. 12 i následného grafického zpracování obr. 30 ÷ obr. 35. 

 

Tab. 8 Výsledné hodnoty měření pro drsnost Ra 0,138 μm 

Ra 0,138 [μm] 

Metoda měření x̄ [mm] s (x̄) [mm] 

1 mm/s 0,00421 0,000153 

2 mm/s 0,00523 0,000069 

5 mm/s 0,00618 0,000133 

10 mm/s 0,00644 0,000094 

20 mm/s 0,00743 0,000179 

4 body 0,00039 0,000010 

8 bodů 0,00108 0,000019 

16 bodů 0,00127 0,000020 

32 bodů 0,00135 0,000029 

 

Obr. 30 Závislost průměrné odchylky kruhovitosti na typu měření při Ra 0,138 μm 

 

Podle grafu lze říci, že zvětšení rychlostí skenování nám vede k lineární závislosti,  

u bodové metody je to dosti podobné, kde se zvětšujícími počty doteků roste i odchylka 
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kruhovitosti. Největší odchylku kruhovitosti při drsnosti Ra 0,138 μm nám vykazuje metoda 

skenovací, a to při rychlosti skenování 20 mm/s s průměrnou odchylkou kruhovitosti 

7,43 μm. Podle grafu nám ukazuje nejmenší odchylku kruhovitosti čtyř bodová dotyková 

metoda, ale tato hodnota je pod čárou hodnoty etalonu, takže můžeme říct, že se čtyřbodová 

metoda nachází v nejistotě stroje. Za nejmenší odchylku kruhovitosti tak považujeme 

bodovou metodu při osmi bodech dotyků s průměrnou odchylkou kruhovitosti 1,08 μm. 

 

Tab. 9 Výsledné hodnoty měření pro drsnost Ra 0,722 μm 

Ra 0,722 [μm] 

Metoda měření x̄ [mm] s (x̄) [mm] 

1 mm/s 0,00484 0,000104 

2 mm/s 0,00522 0,000061 

5 mm/s 0,00708 0,000122 

10 mm/s 0,00783 0,000126 

20 mm/s 0,00786 0,000156 

4 body 0,00066 0,000032 

8 bodů 0,00073 0,000025 

16 bodů 0,00094 0,000029 

32 bodů 0,00105 0,000026 

 

 

Obr. 31 Závislost průměrné odchylky kruhovitosti na typu měření při Ra 0,722 μm 
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Z grafu můžeme vyčíst, že při metodě skenovací se zvyšováním rychlosti skenování 

nám také roste odchylka kruhovitosti, tato závislost při drsnosti Ra 0,722 μm se dost podobá 

závislosti u drsnosti Ra 0,138 μm. Kdežto u metody bodové můžeme říct, že se sice odchylka 

kruhovitosti zvětšuje s počtem dotyků, ale taky musíme konstatovat, že všechny hodnoty 

bodové metody se nachází pod hodnotou etalonu. Největší odchylku kruhovitosti dosahuje 

skenovací metoda při rychlosti skenování 20 mm/s s hodnotou odchylky 7,86 μm a nejmenší 

vidíme při rychlosti skenování 1 mm/s, kde dosahuje průměrné odchylky 4,84 μm. 

 

Tab. 10 Výsledné hodnoty měření pro drsnost Ra 1,523 μm 

Ra 1,523 [μm] 

Metoda měření x̄ [mm] s (x̄) [mm] 

1 mm/s 0,00484 0,000079 

2 mm/s 0,00614 0,000159 

5 mm/s 0,00747 0,000109 

10 mm/s 0,00729 0,000185 

20 mm/s 0,00870 0,000190 

4 body 0,00013 0,000028 

8 bodů 0,00096 0,000025 

16 bodů 0,00116 0,000038 

32 bodů 0,00139 0,000030 

 

 

Obr. 32 Závislost průměrné odchylky kruhovitosti na typu měření při Ra 1,523 μm 
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Z grafu lze určit, že zvyšování rychlosti skenování, při drsnosti Ra 1,523 μm nevede 

k lineární závislosti jako při předešlých drsnostech. Můžeme však říct, že u bodové metody 

vidíme nejmenší odchylku kruhovitosti a to při 32 bodech dotyků s průměrnou hodnotou 

odchylky 1,39 μm. U zbylých hodnot bodové metody dosahujeme sice menších odchylek 

kruhovitosti, ale zároveň tyto hodnoty jsou pod hodnotou etalonu, proto tyto hodnoty spadají 

do nejistoty stroje. Největší odchylky kruhovitosti dosahuje skenovací metoda, a to při 

rychlosti skenování 20 mm/s s odchylkou 8,7 μm. 

 

Tab. 11 Výsledné hodnoty měření pro drsnost Ra 2,967 μm 

Ra 2,967 [μm] 

Metoda měření x̄ [mm] s (x̄) [mm] 

1 mm/s 0,00723 0,000153 

2 mm/s 0,00730 0,000148 

5 mm/s 0,00807 0,000105 

10 mm/s 0,00983 0,000156 

20 mm/s 0,00939 0,000229 

4 body 0,00278 0,000013 

8 bodů 0,00311 0,000017 

16 bodů 0,00360 0,000032 

32 bodů 0,00374 0,000035 

 

 

Obr. 33 Závislost průměrné odchylky kruhovitosti na typu měření při Ra 2,967 μm 
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Dle grafu můžeme usoudit, že nejmenší odchylku kruhovitosti má skenovací metoda za 

rychlosti skenování 1 mm/s s průměrnou odchylkou 7,23 μm a největší odchylky 

kruhovitosti dosahuje skenovací metoda při rychlosti skenování 10 mm/s, kde tato odchylka 

nabývá hodnoty 9,83 μm. Kdežto u metody bodové můžeme říct, že se všechny hodnoty 

nachází pod hodnotou etalonu, tudíž se nachází v nejistotě stroje. 

 

Tab. 12 Výsledné hodnoty měření pro drsnost Ra 3,658 μm 

Ra 3,658 [μm] 

Metoda měření x̄ [mm] s (x̄) [mm] 

1 mm/s 0,01100 0,000081 

2 mm/s 0,01421 0,000112 

5 mm/s 0,01796 0,000098 

10 mm/s 0,02103 0,000155 

20 mm/s 0,02130 0,000124 

4 body 0,00410 0,000040 

8 bodů 0,00900 0,000020 

16 bodů 0,01367 0,000032 

32 bodů 0,01527 0,000028 

 

Obr. 34 Závislost průměrné odchylky kruhovitosti na typu měření při Ra 3,658 μm 
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Podle grafu lze říci, že se zvětšující rychlostí skenování nám roste odchylka 

kruhovitosti, to samé můžeme říct o bodové metodě, s rostoucími body dotyků nám roste 

odchylka kruhovitosti. Nejmenší odchylku kruhovitosti vidíme u skenovací metody, při 

rychlosti skenování 1 mm/s s hodnotou odchylky 11 μm. Zato největší odchylky 

kruhovitosti dosahuje skenovací metoda při rychlosti skenovaní 20 mm/s, kde tato odchylka 

činí 21,3 μm. U metody bodové při počtu 4 a 8 bodů dotyků, jsme pod hodnotou etalonu, 

proto tyto hodnoty řadíme do nejistoty stroje. 

6.6.1 Použité vzorce 

Pro výpočet průměrné odchylky kruhovitosti byl použit tento vzorec: 

�̄� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1       (6.1), 

Pro výpočet směrodatné odchylky byl použit tento vzorec: 

𝑠 (𝑥) = √
∑ (𝑥𝑖−x̄)2𝑛

𝑖=1

𝑛
      (6.2), 

Pro výpočet směrodatné odchylky rozptylu dílčích aritmetických průměrů byl použit 

tento vzorec: 

𝑠 (�̄�) =
𝑠 (𝑥)

√𝑛
      (6.3), 

kde: n – počet měření       [-] 

xi – hodnota měření       [mm] 

x̄ – průměrná hodnota       [mm] 

6.7 Zhodnocení skenovací metody 

Tab. 13 Výsledné hodnoty měření pro skenovací metodu 

Skenovací metoda 

Rychlost 

skenování 

[mm/s] 

Posuzované drsnosti [μm] 

Ra 0,138 Ra 0,722 Ra 1,523 Ra 2,967 Ra 3,658 

Průměrná odchylka kruhovitosti [mm] 

1 0,00421 0,00484 0,00484 0,00723 0,01100 

2 0,00523 0,00522 0,00614 0,00730 0,01421 

5 0,00618 0,00708 0,00747 0,00807 0,01796 

10 0,00644 0,00783 0,00729 0,00983 0,02103 

20 0,00743 0,00786 0,00870 0,00939 0,02130 
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Obr. 35 Závislost průměrné odchylky kruhovitosti na rychlosti skenování 

 

Dle sestaveného grafu z naměřených hodnot můžeme říct, že se zvyšující se rychlostí 

skenování dochází k nárůstu odchylky kruhovitosti. Tato vlastnost se projevila u všech 

drsností na měřených součástech, výjimka nastala jen při drsnosti Ra 1,523 μm, kde při 

rychlosti skenování 5 mm/s byla zjištěna průměrná odchylka kruhovitosti 7,47 μm, ale při 

rychlosti skenování 10 mm/s klesla na hodnotu 7,29 μm. Největších odchylek kruhovitosti 

při všech rychlostech skenování dosahujeme při největší drsnosti Ra 3,658 μm, kde největší 

hodnota byla dosažena při skenování 20 mm/s s průměrnou odchylkou 21,3 μm.  

6.8 Zhodnocení bodové metody 

Tab. 14 Výsledné hodnoty měření pro bodovou metodu 

Bodová metoda 

Počet bodů 

dotyků 

Posuzované drsnosti [μm] 

Ra 0,138 Ra 0,722 Ra 1,523 Ra 2,967 Ra 3,658 

Průměrná odchylka kruhovitosti [mm] 

4 0,00039 0,00066 0,00013 0,00278 0,00410 

8 0,00108 0,00073 0,00096 0,00311 0,00900 

16 0,00127 0,00094 0,00116 0,00360 0,01367 

32 0,00135 0,00105 0,00139 0,00374 0,01527 
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Obr. 36 Závislost průměrné odchylky kruhovitosti na počtu bodů dotyků 

 

Podle grafu z naměřených hodnot vidíme, že se vzrůstajícími počty dotyků roste také 

odchylka kruhovitosti. Také můžeme vidět podle grafu nejmenší nárůst odchylky 

kruhovitosti se zvyšujícími počty dotyků, a to při drsnosti Ra 0,722 μm, kde se tato odchylka 

zvýšila o hodnotu 0,39 μm od 4 bodů dotyků až po 32 bodů dotyků. Tento výsledek musíme 

brát s rezervou, podle (obr. 31) se při drsnosti Ra 0,722 μm s bodovou metodou nacházíme 

bod hodnotou etalonu, tudíž se nacházíme v nejistotě stroje. Z grafu lze taky vidět největší 

nárůst odchylky kruhovitosti od 4 bodů dotyků až po 32 bodů dotyků, tento nárůst se týká 

drsnosti Ra 3,658 μm, kde tato odchylka stoupla o 11,17 μm, ale i tady musíme brát na zřetel 

(obr. 34), kde uvidíme, že při 4 a 8 bodech dotyků se nacházíme pod hodnotou etalonu. 

Největší průměrná odchylka byla zjištěna při drsnosti Ra 3,658 μm a to při 32 bodech 

dotyků, kde tato hodnota činí 15,27 μm. 

6.9 Celkové zhodnocení měření 

Měření odchylky kruhovitosti bylo prováděno dvěma způsoby, a to metodou skenovací 

při rychlosti skenování 1 mm/s, 2 mm/s, 5 mm/s, 10 mm/s a 20 mm/s a potom metodou 

bodovou při počtech 4, 8, 16, 32 bodech dotyků. Měření bylo prováděno na všech pěti 

vzorcích ve stejné hloubce, z = 10 mm od čela součásti, při drsnostech součásti Ra 0,138 μm, 

Ra 0,722 μm, Ra 1,523 μm, Ra 2,967 μm, Ra 3,658 μm. Jak je patrné z grafu, tak  

u skenovací metody vidíme, že při zvětšování rychlosti skenování nám taky roste odchylka 

kruhovitosti. Podobnou charakteristiku vidíme i u bodové metody, kde se vzrůstajícími 
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počty dotyků roste odchylka kruhovitosti, ale tato charakteristika podobná linearitě není až 

tak patrná. Dále můžeme vidět na obr. 37, že u metody skenovací s rostoucí drsností nám 

roste také odchylka kruhovitosti, ale u metody bodové toto při zvětšení drsnosti nevidíme. 

Největší odchylky kruhovitosti dosahujeme u skenovací a bodové metody při stejné drsnosti, 

a to té největší Ra 3,658 μm, u skenovací metody při rychlosti skenovaní 20 mm/s hovoříme 

o odchylce 21,3 μm, za to u bodové metody při počtu 32 bodů doteků mluvíme o odchylce 

15,27 μm.  Říct, kde dosahujeme nejmenší odchylky kruhovitosti, není jen tak jednoduché, 

jelikož v dosti případech jsme se pohybovali v hodnotách nejistoty stroje. 

 

 

Obr. 37 Celkové porovnání průměrné odchylky kruhovitosti 
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7 Závěr 

Bakalářská práce se věnovala problematice odchylky kruhovitosti malých průměrů 

součástí při pěti různých drsnostech za použití metody skenovací a bodové. U obou metod 

byly předem zvoleny posuzovací parametry, jak rychlost skenování, tak i počet bodů dotyků. 

U rotačních součástí je odchylka kruhovitosti velmi důležitou a zásadní vlastností.  

V práci byl použit třísouřadnicový stroj, který je používán pro měření odchylky 

kruhovitosti. Tento stroj má tu výhodou, že u něj můžeme použít metodu jak skenovací, tak  

i bodovou. Pro obě tyto metody proběhlo měření desetkrát na každé součásti. V porovnání 

těchto metod musíme říct, že skenovací metoda je přesnější oproti metodě bodové, to je 

zapříčiněné zjištěním většího počtu bodů na obvodů rotační součásti. Třísouřadnicový stroj 

pro tuto práci byl použit od firmy Wenzel LH 65 X3M PREMIUM se zvýšenou přesností 

Dále byl v práci použit také konvenční měřící stroj Talyrond 73 pro porovnání výsledků 

s třísouřadnicovým měřicím strojem. U konvenčního měřicího stroje dosahujeme o řád 

přesnějších výsledků měření.  

Odchylka kruhovitosti byla měřena na součástech o průměru 5 mm při různých 

drsnostech. Na všech součástech se uskutečnilo měření ve stejné výšce, a to v rovině řezu v 

hloubce z = 10 mm od roviny čela obrobku. Všechna měření byla provedena bez filtru. 

Z naměřených hodnot na CMM stroji a následných vynesených grafů je patrné, že u metody 

bodové dosahujeme menší odchylky kruhovitosti oproti metodě skenovací. Tyto výsledky 

jsou trochu zavádějící, jelikož proběhlo také měření na konvenčním měřícím stroji. Po 

porovnání těchto naměřených hodnot na přesnějším stroji musíme konstatovat, že dost 

hodnot z bodové metody se nachází v nejistotě stroje. Dohromady všechny hodnoty 

naměřené na CMM stroji za použití skenovací metody se nachází nad hodnotou etalonu, 

tudíž jsou mimo pásmo nejistoty stroje. 

Součástí práce jsou i přílohy, které obsahují výsledky měření a grafické zobrazení. 
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