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Seznam použitých značek a symbolů 

Zkratka Název 

CMM Coordinate Measuring machine (SMS) 

SMS Souřadnicový měřící stroj 

ČSN Česká technická norma 

CNC Computerized numerical control (počítačové číslicové řízení) 

EPA Odchylka rovnoběžnosti přímky s rovinou 

TPA Odchylka rovnoběžnosti dvou přímek 

𝐿1 Vzdálenost mezi dvěma úchylkoměry 

𝑎1, 𝑎2 Průměry odchylek rovnoběžnosti 

∆𝑥 Sklon os 

�̅� Aritmetický průměr 

𝑥𝑛 n – tý kus měření 

𝑠(𝑥) Směrodatná odchylka 

n Počet měření 

𝑥𝑖 Jednotlivé naměřené hodnoty i-tého členu 

𝛿 Relativní chyba – vliv nepřesnosti dotykové sondy 

𝛿𝑠 Relativní chyba – vliv nepřesnosti měřícího stroje 

𝐻2, 𝐻𝑛 Normované hodnoty 

H Mezní hodnoty 

𝑘𝑠 Koeficient korekce 

𝑘𝑢 Koeficient rozšíření 

𝑢𝐴 Standardní nejistota typu A 

𝑢𝐵 Standardní nejistota typu B 

𝑢𝐵1
 Standardní nejistota typu 𝐵1 

𝑢𝐵2
 Standardní nejistota typu 𝐵2 
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𝑢𝐶  Kombinovaná standardní nejistota 

U Rozšířená nejistota 

1𝑅9−13𝑉𝐶 Aritmetický průměr odchylek rovinnosti z obroků 9-13 (velký čtverec  

strana 1) – obráběno na DMG MORI NLX 2500MC/700 – C osou  

2𝑅9−13𝑉𝐶 Aritmetický průměr odchylek rovinnosti z obroků 9-13 (velký čtverec  

strana 2) – obráběno na DMG MORI NLX 2500MC/700 – C osou 

3𝑅9−13𝑉𝐶 Aritmetický průměr odchylek rovinnosti z obroků 9-13 (velký čtverec  

strana 3) – obráběno na DMG MORI NLX 2500MC/700 – C osou 

4𝑅9−13𝑉𝐶 Aritmetický průměr odchylek rovinnosti z obroků 9-13 (velký čtverec  

strana 4) – obráběno na DMG MORI NLX 2500MC/700 – C osou 
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1 Úvod 

Neustálý vývoj dnešní doby klade zvyšující se požadavky, nehovoříme pouze  

o funkčních vlastnostech daných výrobků, ale také o jejich tvaru a celkovém vzhledu. 

Přesnost výroby se každé desetiletí zvyšuje v průměru o jeden IT stupeň. To má za následek 

zvyšující se důraz na technologii výroby. K tomu, abychom byli schopni kvalitu, a s ní 

související přesnost kontrolovat slouží mnoho měřidel. Hovoříme o měřidlech, kterými se 

měří v jedné, ve dvou nebo ve třech osách. Přístroje, které nám umožnují měřit ve třech 

osách se nazývají souřadnicové měřící stroje označované zkratkou CMM (Coordinate 

Measuring Machines). [1] 

Konstrukce těchto strojů vznikla především na základě potřeby měření složitých 

strojních dílů, a to v oblastech leteckého a automobilového průmyslu. Mezi jejich hlavní 

výhody ve srovnání s běžnými způsoby měření patří především rychlost tohoto měření a s ní 

spojené vyhodnocování naměřených hodnot s možnosti zaznamenávání a uchovávání 

výsledků měření v elektronické podobě. Mezi další výhodu můžeme zařadit možnost 

stanovit počátek souřadnicového systému kdekoliv v rozsahu měření stroje, a k němu 

vztahovat souřadnice ostatních snímaných bodů. [2] 

V první části této diplomové práce bude provedena analýza současného stavu 

problematiky geometrických tolerancí v souvislosti s normou ČSN EN ISO 1101. Dále 

budou uvedeny možné metody měření těchto odchylek a také zařízení, pomocí kterých 

můžeme geometrické odchylky měřit. V rámci druhé části bude provedeno měření osmnácti 

vzorků, které byly vyrobeny na dvou CNC obráběcích centrech s využitím frézování s C  

a Y osou. V rámci měření těchto obrobků se budu zajímat především o geometrické 

odchylky souososti, kolmosti, rovnoběžnosti a rovinnosti. Výsledkem práce bude statistický 

soubor a grafické porovnání, díky kterému získáme přehled nejen přesnosti a velikosti 

geometrických odchylek s jakou jsme schopni tyto tvarové prvky vyrábět, ale také porovnání 

dvou CNC strojů.   
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2 Analýza současného stavu řešené problematiky 

geometrické tolerance  

V rámci této kapitoly budou uvedeny a popsány geometrické tolerance, z nichž 

některé (souosost, rovinnost, kolmost a rovnoběžnost) budou dále využívány jako parametr 

pro hodnocení vyrobených obrobků. Geometrické tolerance patří mezi jeden z mnoha 

parametrů, které umisťujeme na výrobní výkres pro stanovení přesností geometrických 

tvarů. V podstatě se jedná o jednotlivé vlastnosti výrobků, které jsou spjaty se souborem 

požadavků z hlediska geometrie na výrobek. Tyto vlastnosti označujeme zkratkou  

GPS – Geometrical Product Specifications. [4] 

Geometrická tolerance definuje odchylky tvarů a poloh vůči skutečným. V případě 

vyhovující tolerance nám tímto zajišťují správnou funkčnost součástí. Z toho vyplývá, že 

tyto tolerance zapisujeme pouze v případě, že dodržení poloh a tvarů jsou zásadní pro 

výchozí funkci součásti. Tolerovat můžeme jednu nebo více geometrických úchylek 

charakterizující prvek. [3] 

„Tolerance umístění prvku omezují úchylky umístění, úchylky orientace a úchylky 

tvaru tohoto prvku, neplatí to však obráceně“ [5] 

„Tolerance orientace prvku omezují úchylky orientace a úchylku tvaru tohoto prvku, 

neplatí to však obráceně“ [5] 

„Tolerance tvaru prvku omezují jen úchylky tvaru tohoto prvku“ [5] 

V rámci této kapitoly vycházím z normy ČSN EN ISO 1101. Tato norma je českou 

verzi k verzi evropské normy EN ISO 1101:2005 a má totožný status jako evropská norma. 

V následující tabulce (viz Tab. 1) je uveden přehled geometrických tolerancí vycházející 

z normy.  
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      Tab. 1 – Přehled tolerancí geometrické přesnosti [6] 

Název  ČSN ISO Značka 

Tolerance vztahující se k jednomu prvku  

Tvaru  

Přímosti TFL ST, STR 
 

Rovinnosti TFE FL, FLA 
 

Kruhovitosti TFK CR, CIR 
 

Válcovitosti TFZ CY, CYL 
 

  Profilu podélného řezu TFP - 
 

Tolerance vztahující se k jednomu prvku nebo dvěma (a více) prvkům 

Tvaru  
Tvaru čáry TCL  PL, PFL 

 

Tvaru plochy  TCE PS, PFS 
 

Tolerance vztahující se ke dvěma nebo více prvkům 

Směru  

Sklonu TPN AN, ANG 
 

Kolmosti TPR PE, PER 
 

Rovnoběžnosti TPA PA, PAR, PRL 
 

Různoběžnosti TPX - 
 

Polohy 

Souososti TPC CA, CAX, COA 
 

Soustřednosti - CO, CON 
 

Umístění TPP PO, POS 
 

Souměrnosti TPS SY, SYM 
 

Házení 

Kruhového házení obvodového TCR CR, CRO 
 

Kruhového házení čelního TCA AR, ARO 
 

Házení v daném směru  TCD - 
 

Celkového házení obvodového  TCTR TR, TRO 
 

Celkového házení čelního  TCTA   
 

 

2.1 Přímost 

Toleranční pole přímosti lze definovat několika způsoby v závislosti na tom, mezi 

čím vymezují danou vzdálenost, hovoříme o vzdálenosti mezi: 

- mezi dvěma rovnoběžkami v uvažované rovině a směru, které jsou od sebe 

vzdáleny o vzdálenost t (viz Obr. 2.1), 

- mezi dvěma rovinami vzdálenými o t, 

- vymezení válce o průměru t, v případě, že je před číselnou hodnotou tolerance 

značka průměru (∅). [5] 
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Obr. 2.1 -  Tolerance přímosti - vymezení dvěma rovnoběžnými přímkami [8] 

2.2 Rovinnost 

Toleranční pole je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami, jejichž vzdálenost je 

definována parametrem t. [5] 

 

Obr. 2.2 -  Tolerance rovinnosti [5] 

2.3 Kruhovitost 

Toleranční pole vymezuje v uvažovaném libovolném průřezu dvě kružnice, které 

mají totožný střed a jejichž průměry se liší o velikost parametru t. [5] 

 

 

Obr. 2.3 -  Tolerance kruhovitosti [5] 
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2.4 Válcovitost 

Toleranční pole vymezuje vzdálenost definovanou jako rozdíl poloměrů dvou válců, 

jejichž průměr je definován od totožných středů a po své délce jsou souosé. [5] 

 

Obr. 2.4 -  Tolerance válcovitosti [5] 

2.5 Tvar čáry 

Tolerance profilu čáry může být definována jako pole, které vymezuje dvě obalové 

čáry kružnic s průměrem o velikost t, jejichž středy leží na čáře s přesným teoretickým 

geometrickým tvarem. V závislosti na tom, zda toleranci vztahujeme k příslušným 

základnám či nikoliv, norma definuje: 

- tolerance profilu čáry nevztažená k základně, 

- tolerance profilu čáry vztažená k soustavě základen. [5] 

 

Obr. 2.5 -  Tolerance tvaru čáry [8]  

2.6 Tvar plochy  

Toleranční pole je vymezeno dvěma obalovými plochami koulí o průměru velikosti 

t, středy těchto průměru leží na povrchu s teoreticky přesným geometrickým tvarem. Stejně 

jako u předchozí geometrické tolerance pak rozlišujeme, zda tuto toleranci profilu 

vztahujeme k základně či ne, 

- tolerance profilu plochy nevztažená k základně, 

- tolerance profilu plochy vztažená k základně. [5] 
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Obr. 2.6 -  Tolerance tvaru plochy [8] 

2.7 Sklon 

Toleranci sklonu můžeme definovat dle požadavků několika způsoby, v každém 

případě toleranční pole vymezuje určitou vzdálenost a předepsaný úhel vázaný k základně: 

- čára vztažená k přímce základny, 

- přímka vztažená k ploše základny, 

- plocha vztažená k přímce základny, 

- sklon plochy vztažený k ploše základny. [5] 

 

Obr. 2.7 -  Tolerance sklonu plochy [5] 

2.8 Kolmost 

Toleranční pole kolmosti může být vymezeno několika způsoby, viz následující 

podkapitoly.   
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2.8.1 Čára vztažená k přímce základny  

Toleranční pole je vymezeno dvěma rovinami, které jsou od sebe vzdáleny o velikost 

parametru t, a jsou kolmé k základně. [5] 

 

Obr. 2.8 -  Tolerance kolmosti – čára vztažená k přímce základny [5] 

2.8.2 Přímka vztažená k soustavě základen 

Toleranční pole je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami, které jsou od sebe 

vzdáleny o velikost parametru t. Zároveň jsou kolmé k základně a a jsou rovnoběžné se 

základnou b. Případně se může jednat o dva páry těchto rovin, které jsou vzdáleny o parametr 

0,1 a 0,2 a jsou ve vztahu kolmém. Obě tyto roviny jsou kolmé k základně a, jeden pár je 

pak buďto rovnoběžný nebo kolmý a druhý obráceně (viz Obr. 2.9). [5] 

 

Obr. 2.9 -  Tolerance kolmosti – přímka vztažená k soustavě základen [5] 

 

 

Obr. 2.10 -  Tolerance kolmosti – dva páry rovin [5] 
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2.8.3 Přímka vztažená k ploše základny 

Toleranční pole je vymezeno válcem jehož průměr odpovídá velikosti t. Válec  

a základna jsou k sobě vzájemně kolmé, jestliže je před hodnotou uvedena značka průměru 

(∅). [5] 

 

Obr. 2.11 -  Tolerance kolmosti – přímka vztažená k ploše základny [5] 

 

2.8.4 Plocha vztažená přímce základny 

Toleranční pole je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami, jejichž vzdálenost 

udává velikost t a jsou kolmé na základnu.  

 

Obr. 2.12 -  Tolerance kolmosti – plocha vztažená k přímce základny [5] 

2.8.5 Plocha vztažená k ploše základny 

Posledním případem kolmosti je toleranční pole jenž je vymezeno dvěma rovinami 

vzdálenými od sebe o velikost číselné hodnoty t a jsou kolmé k základně. [5] 

 

Obr. 2.13 -  Tolerance kolmosti – plocha vztažená k ploše základny [5] 
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2.9 Rovnoběžnost 

Rovnoběžnost můžeme definovat několika způsoby, viz následující podkapitoly.  

2.9.1 Rovnoběžnost čáry vztažená k soustavě základen  

Toleranční pole může být vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami, jenž jsou ve 

vztahu rovnoběžném se základnami v určitém směru nebo dvěma páry rovnoběžných rovin 

vzdálených 0,1 a 0,2, které jsou vzájemně kolmé. Roviny jsou pak rovnoběžné s osou 

základny a a se základnou b. [5] 

   

a)                                             b)                                     c)  

 

Obr. 2.14 -  Tolerance rovnoběžnosti – a, b – roviny rovnoběžné se základnami, c – pár 

rovnoběžných rovin [5] 

2.9.2 Rovnoběžnost čáry vztažená k čáře základny 

Toleranční pole je vymezeno válcem, jehož průměr odpovídá velikosti parametru t, 

je rovnoběžný se základnou v případě, že je před hodnotu parametru uvedena značka 

průměru (∅).[5] 

 

Obr. 2.15 -  Tolerance rovnoběžnosti – čára vztažená k čáře základny [5] 

2.9.3  Rovnoběžnost čáry vztažená k ploše základny 

Vymezení je dáno dvěma rovnoběžnými rovinami, které jsou vzdáleny o velikost 

parametru t a vzhledem k základně jsou v rovnoběžnosti. [5] 
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Obr. 2.16 -  Tolerance rovnoběžnosti – čára vztažená k soustavě základen [5] 

2.9.4 Rovnoběžnost plochy vztažená k čáře základny 

Toleranční pole je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami, jejichž vzdálenost je 

dána velikostí parametru t a vzhledem k základně jsou rovnoběžné. [5] 

 

Obr. 2.17 -  Tolerance rovnoběžnosti – plocha vztažená k čáře základny [5] 

2.9.5 Rovnoběžnost plochy vztažená k ploše základny 

Toleranční poje je vymezeno dvěma rovnoběžnými rovinami, jejichž vzdálenost je 

dána velikostí parametru t a vzhledem k základně jsou rovnoběžné. [5] 

 

Obr. 2.18 -  Tolerance rovnoběžnosti – plocha vztažená k ploše základny [5] 

2.10 Soustřednost 

Dané toleranční pole je vymezeno kruhem, jehož průměr je dán velikostí parametru 

t a je-li před hodnotou tolerance umístěna značka průměru (∅). Střed takového kruhového 

tolerančního pole je totožný s bodem umístěným v základně. [5] 

 

Obr. 2.19 -  Tolerance soustřednosti [5]  
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2.11 Souosost osy 

Toleranční pole je vymezeno válcem s průměrem o velikosti t, jestliže je před 

hodnotou umístěna značka průměru (∅). Osa tohoto pole se shoduje se základnou. [5] 

 

Obr. 2.20 -  Tolerance souososti [5]  

2.12 Umístění 

V případě, kdy hodnotu tolerance předchází značka průměr (∅) je toleranční pole 

omezeno kružnicí, jejíž průměr odpovídá toleranci umístění. [5] 

 

Obr. 2.21 -  Tolerance umístění [8] 

2.13 Souměrnost 

Toleranční pole je dáno dvěma rovinami, které jsou vzájemně rovnoběžné,  

a vzdálenost mezi nimi je dána hodnotou tolerance rovnoběžnosti a ve vztahu k základní 

rovině jsou rovnoběžné. [5] 

 

Obr. 2.22 -  Tolerance souměrnosti [8] 
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2.14 Házení 

Z hlediska tolerance házení rozlišujeme několik způsobů tolerance: 

- obvodové házení, kdy je toleranční pole v jakékoliv rovině, která je kolmá k ose 

omezeno dvěma soustřednými kružnicemi, jejichž vzdálenost odpovídá hodnotě 

tolerance v kterékoliv radiální poloze na válci. Osa je totožná se základní osou, 

- čelní házení, kdy je toleranční pole vymezeno dvěma kružnicemi, jejichž 

vzdálenost odpovídá toleranci v jakékoliv poloze na válci. Osa je totožná se 

základní osou, 

- celkové obvodové házení, prostor je vymezen dvěma souosými válci, jejichž 

vzdálenost odpovídá hodnotě tolerance celkového obvodového házení. Osa je 

totožná se základní osou, 

- celkové čelní házení, prostor je omezen dvěma rovinami jenž jsou rovnoběžné  

a jejich vzdálenost odpovídá toleranci. Tyto roviny jsou kolmé k základní  

ose. [1], [5] 

 

 

a)                                              b) 

 

                         

       c)                                                d) 

Obr. 2.23 -  Tolerance házení – a – obvodové házení, b – čelní házení, 

 c – celkové obvodové házení, d – celkové čelní házení [8] 
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3 Metody měření geometrických odchylek 

V rámci této kapitoly se budu věnovat metodám měření geometrických odchylek, 

které mě budou zajímat v rámci experimentální části. Existuje několik způsobů, jakým lze 

geometrické odchylky stanovit, v mnoha případech se používají stejné přístroje a zařízení  

a závisí pouze na ustavení např. měření rovinnosti a kruhovitosti za použití úchylkoměru. 

3.1 Měření odchylek rovinnosti 

Odchylku rovinnosti řadíme do kategorie odchylek tvaru. Měření můžeme realizovat 

použitím při měření odchylek přímosti v různých směrech na povrchu. Za odchylku 

rovinnosti pak považujeme největší úchylku přímosti v některém z řezů. Setkat se můžeme 

i s případy, kdy se na výrobním výkrese používá geometrická tolerance přímosti ve všech 

směrech (příčný, podélný a úhlopříčný) tato tolerance je zde pak namísto tolerance 

rovinnosti. [1] 

a) Kontrola příměrnou deskou na barvu, 

o tato metoda je vhodná pro použití v dílenských podmínkách, 

o princip spočívá v nanesení velmi tenké vrstvy speciální barvy na 

příměrnou desku a kombinaci krouživého a posuvného pohybu se barva 

roznese na celou plochu, 

o podle velikosti ploch, které se obarví, pak posuzujeme rovinnost. [1] 

Touto metodou jsme schopni rozlišit odchylky rovinnosti větší než 0,01 až 0,02 mm. 

Zároveň můžeme touto metodou posuzovat celkovou jakost v závislosti na počtu zbarvených 

plošek na jednotku plochy. [1] 

 

Obr. 3.1 -  Kontrola rovinnosti pomoci příměrné desky na barvu [1] 

 

b) Kontrola s využitím interference světla, 

o měření provádíme za pomoci planparalelní destičky, ta se přikládá na 

povrch, který je potřeba dokonale očistit, 

o v mezi prostoru planparalelní destičky a měřenou plochou vznikne 

vzdušný klín, což způsobí interferenci světla, 
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o na ploše se objeví proužky interference, na jejichž základě posuzujeme 

vyhodnocovanou plochu. [1] 

Interferenční proužky mají různý tvar v závislosti na zakřivení kontrolovaného 

povrchu. Bude-li plocha dokonale rovná, pak budou proužky rovnoběžné. Výškové rozdíly 

na dvou sousedících proužcích odpovídají polovině vlnové délky světla. Měření velkých 

ploch provádíme pomocí interferometrů pro měření rovinnosti. [1] 

 

Obr. 3.2 -  Kontrola rovinnosti pomoci interferenční metody [1] 

 

c) Kontrola rovinnosti na základě odchylek přímosti, 

o v tomto případě hovoříme o nepřímé metodě měření, 

o používáme soustavu rovnoběžných podélných a na ně kolmých řezů, 

navíc také ve dvou úhlopříčných řezech. 

Za odchylku rovinnosti je zde uvažována největší odchylka přímosti naměřená 

v některém ze směrů. [1] 

 

Obr. 3.3 -  Kontrola rovinnosti - měření přímosti [1] 

 

d) Kontrola rovinnosti na souřadnicovém měřícím stroji, 

o měření můžeme provádět od obalové roviny, tu sejmeme vhodným 

počtem bodů a matematicky do souřadnicového systému v měřené rovině, 

o v automatickém popř. ručním režimu sejmeme vhodnou síť bodů, 

o za pomoci softwaru vyhodnocujeme odchylku rovinnosti, 

Výsledkem tohoto měření je matematický model kontrolované plochy. [1] 
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Obr. 3.4 -  Kontrola rovinnosti pomoci SMS [1] 

Mezi další metody měření rovinnosti můžeme zařadit: 

- měření rovinnosti úchylkoměrem od příměrného pravítka, 

- měření rovinnosti pomocí rámu s upevněnými úchylkoměry, 

- měření rovinnosti pomocí dalekohledu s libelou a se záměrným terčem. [1] 

 

3.2 Měření odchylek rovnoběžnosti 

Odchylku rovnoběžnosti řadíme do kategorie odchylek směru. Důležitou roli zde 

hraje objasnění základen. Ty určují geometrický souřadnicový systém na výrobku, v němž 

je stanovena jmenovitá plocha kótami nebo jen zobrazením. V závislosti, jestli se odchylka 

týká dvou rovin, přímky a roviny nebo dvou přímek, ať už v rovině nebo prostoru používáme 

různé měřící metody. Základnami mohou být: 

- body, 

- osa souměrnosti (přímka),  

- skutečné roviny, které se nahrazují obalovými nebo rovinami souměrnosti. [1] 

3.2.1 Odchylka rovnoběžnosti dvou rovin 

a) Měření odchylky rovnoběžnosti pomocí délkového měřidla, 

o součást se pokládá na příměrnou desku – porovnávací rovinu, 

o na plochu, kterou kontrolujeme, položíme planparalelní desku, 

o pomocí číselníkového úchylkoměru naměříme potřebný počet bodů a na 

základě získaných hodnot se vypočítá odchylka. [1]  
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Obr. 3.5 -  Kontrola rovnoběžnosti pomocí délkového měřidla [1] 

 

b) Měření můžeme také provádět na SMS, kde jako vztažnou rovinu uvažujeme 

buďto plochu upínacího stolu nebo jinou rovinu měřeného výrobku, která se 

matematicky vyrovná. [1] 

3.2.2 Odchylka rovnoběžnosti přímky s rovinou 

a) měření odchylky rovnoběžnosti pomocí trnu a měřidla, 

o měřenou součást položíme základnou na příměrnou desku, 

o kontrolovaná přímka se zpodobní pomocí válcového trnu, 

o za pomoci číselníkového úchylkoměru sejmeme body A, B na obou 

koncích v jeho nejvyšších bodech a vzdálenosti L. [1] 

Odchylka rovnoběžnosti se pak stanoví jako rozdíl hodnot naměřených na obou 

koncích (viz Obr. 3.6): 

𝐸𝑃𝐴 = 𝐵 − 𝐴                                                                                                                                      (1) 

 

Obr. 3.6 – Měření odchylky rovnoběžnosti přímky a roviny [1]   

 V případě, kdy máme součást s rozdílnými průměry otvorů je potřeba použít trn 

odsazený. Odchylka rovnoběžnosti se pak stanoví jako rozdíl hodnot naměřených bodů na 

obou koncích zmenšený o rozdíl poloměrů trnu (viz Obr. 3.7):  

𝐸𝑃𝐴 = (𝐵 − 𝐴) −
𝐷 − 𝑑

2
                                                                                                                (2) 
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Obr. 3.7 – Měření odchylky rovnoběžnosti přímky a roviny – rozdílné průměry otvorů [1] 

 

b) Souřadnicový měřící stroj. [1] 

3.2.3 Odchylka rovnoběžnosti dvou přímek v prostoru 

a) Měření odchylky rovnoběžnosti pomoci koncových měrek a číselníkového 

úchylkoměru, 

o měřenou součást položíme na porovnávací roviny, a to tak, aby 

kontrolované přímky byly v rovině rovnoběžné s rovinou porovnávací, 

o ke zpodobnění kontrolované přímky se použijí válcové trny, 

o ve zvolené vzdálenosti 𝐿1 určíme vzdálenosti 𝐴1, 𝐴4 a v této vzdálenosti 

se pomocí koncových měrek určí vzdálenosti 𝐴2, 𝐴3, 

o za pomoci číselníkového úchylkoměru nebo koncových měrek se změří 

vzdálenosti 𝑀2 až 𝑀4 (viz Obr. 3.8). [1] 

 

Obr. 3.8 – Měření odchylky rovnoběžnosti přímek v prostoru [1] 
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Odchylky rovnoběžnosti dvou přímek v prostoru pak vypočteme ze vztahu: 

𝑇𝑃𝐴 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2                                                                                                                         (3) 

sklon os: 

∆𝑥 =
𝑎1 − 𝑎2

𝐿1
                                                                                                                                     (4) 

𝑎1 =
𝐴1 + 𝐴2

2
 ;  𝑎2 =

𝐴3 + 𝐴4

2
                                                                                                       (5) 

rovnoběžnost os ke společné rovině v rovině kolmé: 

∆𝑦 =
(𝑀3 −

𝑑3
2 ) − (𝑀1 −

𝑑1
2 ) − (𝑀4 −

𝑑4
2 ) − (𝑀2 −

𝑑2
2 )

𝐿1
                                                   (6) 

b) měření pomocí libely, 

c) zaměřovacím dalekohledem s pentagonálními hranoly, 

d) souřadnicový měřící stroj. [1] 

3.3 Měření odchylek kolmosti 

Odchylku kolmosti řadíme do kategorie směru. Možnosti jak kolmost měřit existuje 

mnoho, nejjednodušší způsob je použití úhlové měrky, ty se vyrábějí i pod jiným úhlem než 

je 90° (plochý, příložný, nožový, kontrolní). V rámci měření u této odchylky určujeme 

odchylku mezi rovinami od pravého úhlu. [1], [17] 

a) Měření kolmosti rovin za pomoci úchylkoměru a úhelníku, 

o měřenou součást položíme na příměrnou desku, 

o na kontrolovanou plochu přiložíme planparalelní destičku a k té 

přikládáme úhelník v rovině kolmé na obě roviny,  

o na rameni úhelníku měříme dva body v určité vzdálenosti L,  

o odchylku pak stanovíme jako rozdíl naměřených hodnot dvou bodů 

v rozsahu L,  

b) měření za pomoci úhelníků, 

c) kontrolních válců, 

d) použitím libel, mikroskopů, úhloměrů…, 

e) souřadnicový měřící stroj. [1] 
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3.4 Měření odchylek souososti 

Poslední odchylkou, kterou budu v rámci své práce měřit je souosost. Souosost se 

obvykle jako samostatná složka nevyhodnocuje a bývá spojována s dalšími odchylkami. 

Odchylku můžeme stanovovat buďto od osy základní plochy nebo od společné osy. [1] 

a) Měření za pomoci kolimátoru a dalekohledu, 

o před objektiv kolimátoru umisťujeme značku (Z) na které je vyryta 

křížová stupnice (udávána v mm), 

o značku pomocí dalekohledu zaostříme, 

o v zorném poli odečítáme hodnotu. [1] 

 

Obr. 3.8 – Měření odchylky souososti za pomoci kolimátoru a dalekohledu [1] 

b) Souřadnicový měřící stroj 
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4 Měřící zařízení pro měření geometrických odchylek 

Každá plocha vytvořená jakýmkoliv způsobem, ať už hovoříme o konvenčním 

obrábění, tváření nebo například progresivních metodách obrábění vykazuje odchylku od 

skutečného požadavku. To znamená, že v podstatě nic nelze vyrobit naprosto dokonalé. 

V této souvislosti hovoříme o odchylce vzhledem ke jmenovitému rozměru. A ta je buďto 

větší nebo menší právě v závislosti na technologii výroby. K tomu, abychom byli schopni 

posoudit velikost nepřesností, slouží toleranční pole, ve kterém se má daný prvek součásti 

nacházet tak, aby byl dle normy ČSN EN ISO 1101 v toleranci. Z tohoto důvodu je potřeba 

tyto nepřesnosti neustále kontrolovat a mít celý výrobní proces pod kontrolou. S tím souvisí 

také to, že se stále častěji setkáváme se zařízeními, která jsou vybavena obrobkovou sondou  

(viz Obr. 4.1), ta proměřuje součást buď v průběhu výroby, nebo po dokončení každé 

operace. Nevýhodou těchto sond je nižší přesnost, která je ovlivněna nejen konstrukcí, ale 

také prostředím, ve kterém výroba probíhá. Počítat musíme také s prodloužením výrobního 

času, protože v průběhu měření nemůže výrobní zařízení provádět požadované operace. [15] 

 

 

Obr. 4.1 – Dotyková sonda pro obráběcí stroje [9] 

Z hlediska důkladnější kontroly pak zpravidla používáme měřící zařízení umístěná 

na dílnách tak, aby byly v těsném dosahu výrobě. Díky těmto zařízením jsme schopni 

kontroly výrobků provádět přesněji a důkladněji. Navíc se data dají dále využívat například 

při posuzování životnosti obráběcích nástrojů a tímto snižovat náklady spojené s výrobou. 

Jak lze předpokládat z kapitoly výše (vit kap. 3) takovým nejuniverzálnějším, nejlevnějším 

a nejjednodušším způsobem je ověřovat geometrii pomoci číselníkových úchylkoměrů. 

Nevýhodou těchto úchylkoměrů je, že nám neumožňují okamžitý výstup datového souboru.  

Co se týče přesnosti při měření geometrie, pak jsou nejpřesnější konvenční stroje, 

které v současné době nabízejí kombinaci dotykové a optické (méně přesné) technologie. 
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Abychom dosáhli co nejpřesnějšího měření, je zapotřebí dodržovat určité podmínky a zásady 

jako je teplota, vlhkost, podloží zamezující přenos vibrací a dalších nepřesností atd. [11] 

4.1 Souřadnicové měřící stroje 

Souřadnicové měřící stroje řadíme do kategorie univerzálních. To je jeden z hlavních 

důvodů, proč se s nimi ve firmách často setkáváme. Přesnost těchto strojů je obvykle 

dostačující pro danou úlohu (např. kontrola přesnosti rámu v leteckém a automobilovém 

průmyslu). Nicméně konkurence na trhu zaručuje neustálý pokrok kupředu a zaměřuje se 

jak na stroje, tak také softwary.  

Pomocí SMS měříme kartézské nebo jiné (polární, cylindrické, sférické) souřadnice 

v prostoru. Pomocí softwaru jsme pak schopni ověřovat geometrickou a rozměrovou 

přesnost výrobků. SMS můžeme dělit podle mnoha kritérií, nejobvyklejší je rozdělení podle 

geometrického uspořádání: 

- stojanový typ, 

- výložníkový typ, 

- portálový typ (viz Obr. 4.2), 

- mostový typ. [16], [11] 

 

 

Obr. 4.2 – SMS Zeiss Prismo 7 [10] 

Každý SMS se skládá ze základny stroje, pracovního stolu pro přichycení součásti, 

pohyblivých pilířů, vodících ploch, měřící hlavy, kontaktní sondy a zásobníku na sondy, 

počítače s řídicím systémem a také pinoly (viz Obr. 4.3). Na stroje jsou kladeny všeobecné 

požadavky jako: 

- dobrá schopnost tlumit vibrace, 

- nízký koeficient roztažnosti v závislosti na teplotě, 
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- rozměrovou stabilitu, 

- vysokou tepelnou vodivost. [9],[11] 

 

 

Obr. 4.3 – Základní části souřadnicového stroje [11] 

Z hlediska materiálového patří mezi nejpoužívanější kompozity, slitiny hliníku, 

keramika, žula (granit) a ocel.  

Kompozitní materiály jsou jedním z rysů, které charakterizují moderní dobu a obecně jsou 

revoluční v oblasti konstrukce, a nejen v ní. Využívají se především pro svou pevnost, 

teplotní stabilitu, a s tím spojenou nízkou hmotnost. Vyznačují se vysokou cenou.  

Slitiny hliníku se jako vhodné materiály pro konstrukce vyznačují velmi dobrou odolnosti 

proti korozi a nízkou měrnou hmotnosti.  

Keramika má vysokou pevnost vzhledem ke své poměrně nízké hmotnosti a je teplotně 

stabilní. Nevýhodou tohoto materiálu je vyšší cena.  

Žula patří mezi základní materiál pro výrobu desky pracovního stolu. Vyznačuje se vysokou 

odolností proti poškrábání, celkovému opotřebení, velmi dobře tlumí rázy (vibrace) a má 

nízký koeficient teplotní roztažnosti.  

Dalším z používaného materiálu je ocel. V porovnání s použitými materiály je nevýhoda 

tohoto materiálu velká hmotnost a teplotní roztažnost. Naopak její výhodu je dostupnost.  
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4.1.1 Náklady spojené se zavedením CMM 

Zavádění technologie CMM do výroby jako součást procesu vyžaduje investice 

dosahující až miliónů korun. Jestliže firma nebo podnik uvažuje o nákupu tohoto zařízení je 

si potřeba v první fázi ujasnit, k čemu bude zařízení využíváno a jakým způsobem proběhne 

začlenění do celého procesu výroby. S tím souvisí i zajištění vhodných prostor a podmínek 

jako je zajištění tlakového vzduchu pro pohony, cirkulace vzduchu a regulace jeho vlastností 

atd. Je zbytečné mít zakoupené zařízení, které pak nevykonává plně svou funkci. Součásti 

kupní ceny je samotné zařízení, výpočetní technika, instalace, licence a zajištění zaškolení 

zaměstnanců. Je třeba mít na paměti, že koupě jakéhokoliv zařízení by měla zajišťovat 

přidanou hodnotu. [18] 

4.1.2 Senzorika souřadnicových měřících strojů 

Součástí každého SMS je také systém umožňující snímání. Z toho důvodu je při 

pořizovaní nového stroje potřeba klást zvýšenou pozornost při volbě takového systému. 

Každá snímací technika je vhodná pro určitou aplikaci souřadnicového měření. V případě, 

kdy je aplikován nevhodný snímací systém, dochází ke zkreslení přesnosti. Snímací systémy 

dělíme do skupin (viz Obr. 4.4). [18] 

 

 

 

 Obr. 4.4 – Rozdělení snímací techniky 
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5 Metody a chyby měření 

Vzhledem k tomu, že každé měření je zatíženo chybou, které při měření na CMM 

mohou vycházet z: 

- odměřovacího systému, 

- snímacího systému, 

- měřícího doteku, 

- samotné součásti, 

- řízení, 

- souřadného systému, 

- podmínek okolí, 

je důležité volit vhodnou metodu měření. Každá metoda na sebe váže mnoho požadavků 

jako je např. technické vybavení a zdatnost, způsob snímaní povrchu, nejistotu měření apod. 

Záměrem každé metody měření je výsledek s nejistotou měření, kterou lze specifikovat. 

V závislosti na počtu nasnímaných bodů získáváme věrohodnější výsledek. Tedy čím 

detailnější nasnímání povrchu, tím lepší přehled o skutečném stavu povrchu. Nastat může  

i situace, kdy je potřeba pro dosažení výsledku změnit zařízení popřípadě metodu 

vyhodnocení, a to s ohledem na dosažené výsledky (vyšší stupeň přesnosti), velikost  

a hmotnost dílce atd. [11] 

 Metody měření dělíme do dvou základních skupin: 

- spojitá, 

o zajištěn neustálý kontakt s povrchem dílce, 

o nejpřesnější výsledky, 

o vysoká opakovatelnost, 

- nespojitá,  

o využívají ji CMM, 

o přerušovaný kontakt s povrchem dílce, 

o časově náročnější, 

o závislost na počtu snímaných bodů.  

 



 

34 

 

5.1 Chyby měření 

Chyba měření je způsobená nedokonalosti metod měření, našich smyslů a procesů 

vnímání, přesnosti měřících zařízení, podmínkami, které nejsou ideální a nemají konstantní 

průběh a dalšími vlivy. To má za následek, že měřením nelze zjistit skutečnou hodnotu 

fyzikální veličiny 𝑥𝑜. Rozdíl hodnot skutečných a naměřených nazýváme absolutní chybou. 

Tato chyba se skládá ze dvou složek, a to systematické a náhodné. Z hlediska vzniku příčin 

dělíme tyto chyby na hrubé, systematické a náhodné (viz Obr. 5.1). [17], [11] 

 

Obr. 5.1 – Rozdělení chyb a hodnocení výsledků měření [12] 

5.1.1 Hrubé chyby 

Jsou to hodnoty, jenž vybočují (jsou odlehlé) od ostatních hodnot a jsou způsobeny 

výjimečnou příčinou. Může to být například nesprávné odečtení hodnoty, selháním měřícího 

zařízení nebo měřidla, podmínkami atd. Hodnota se zřetelně liší od ostatních hodnot a je 

potřeba toto měření vyřadit při dalším zpracovávání výsledků měření. [17] 

Testování hodnot, které jsou zatíženy hrubou chybou, můžeme provádět, 

předpokládáme-li normální rozdělení hustoty pravděpodobnosti. [1] 

Postup testování odlehlé hodnoty: 

Ze souboru hodnot 𝑥𝑖 získaných měřením vypočteme střední hodnotu �̅� a poté 

výběrovou směrodatnou odchylku 𝑠(𝑥). 

�̅� =
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                       (7) 

𝑠(𝑥) = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  

𝑛 − 1
                                                                                                                 (8) 

Abychom mohli posoudit odlehlost podezřelých hodnot (𝑥2, 𝑥𝑛) vypočítáme 

normované hodnoty 𝐻2, 𝐻𝑛 kdy (𝑥2 < �̅�, 𝑥𝑛 > �̅�) [1]: 
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𝐻2 =
�̅� − 𝑥2

𝑠(𝑥)
                                                                                                                                      (9) 

𝐻𝑛 =
𝑥𝑛 − �̅�

𝑠(𝑥)
                                                                                                                                    (10) 

Z následující tabulky (viz Tab. 2) se pak určí mezní hodnota H pro zvolenou 

pravděpodobnost a rozsah výběru.  

       Tab. 2 – Mezní hodnoty H pro zvolenou pravděpodobnost a rozsah výběru [13] 

 

Platí, že v případě kdy 𝐻2 < 𝐻, pak hodnota 𝑥2 není zatížená hrubou chybou. V opačném 

případě, kdy 𝐻𝑛 > 𝐻 pak je hodnota 𝑥𝑛 zatížená hrubou chybou a musíme ji vyloučit ze 

souboru hodnot získaných měřením. [1] 

5.1.2 Systematické chyby 

Jsou způsobeny pravidelným vnášením chyby a zkreslují výsledek tak, že jej za 

stejných podmínek buďto zvětšují nebo zmenšují. Zvýšeným počtem opakování chybu nelze 

odstranit. Mohou být způsobeny chybou měřícího zařízení či měřidla, vlivem prostředí např. 

teplotou nebo osobou provádějící měření. Nejčastější způsob jak je odhalit je použití jiného 

přístroje a tyto výsledky porovnat. Pokud ovšem známe velikost této chyby, můžeme ji 

odstranit korekcí. [1] 
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5.1.3 Náhodné chyby 

Tyto chyby nelze předpovídat a jsou výsledkem společného působení několika 

faktorů. Jejich hodnota je náhodná co do velikosti a směru při opakování měření. [11] 

„Systematické chyby ovlivňují správnost, náhodné pak přesnost výsledku.“ [11] 

Oproti chybám hrubým a systematickým nelze tyto chyby odstranit. Vyskytují se 

v rámci každého měření a okolnosti ovlivňují, jak se ke skutečné hodnotě přiblížíme. Průběh 

náhodných chyb můžeme vyjádřit statisticky. Obvykle pomocí Gaussova rozdělení hustoty 

pravděpodobnosti. Toto rozdělení spočívá v tom, že předpokládá stejnou četnost hodnot jak 

s kladným tak záporným znaménkem a s četnějším výskytem chyb malých než velkých 

 (viz Obr. 5.2). [17], [1] 

 

Obr. 5.2 – Parametry Gaussova rozdělení [1] 

Jednotlivé intervaly pravděpodobnosti: 

- interval < 𝜇 − 𝜎, 𝜇 + 𝜎 > obsahuje 68,27 % náhodné veličiny, 

- interval < 𝜇 − 2𝜎, 𝜇 + 2𝜎 > obsahuje 94,45 % náhodné veličiny, 

- interval < 𝜇 − 3𝜎, 𝜇 + 3𝜎 > obsahuje 99,73 % náhodné veličiny. [1] 

Výpočet pro průměr naměřených hodnot: 

�̅� =
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                     (11) 

kde: 

�̅� – průměrná hodnota ze souboru naměřených hodnot,     

𝑥𝑖 – hodnoty jednotlivých naměřených veličin, 

𝑛 – počet měření. 



 

37 

 

Rozptyl charakterizujeme nejčastěji výběrovou směrodatnou odchylkou: 

𝑠(𝑥) = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  

𝑛 − 1
                                                                                                                (12) 

 Směrodatnou odchylku pak vypočteme jako: 

𝑠(�̅�) =
𝑠(𝑥)

√𝑛
                                                                                                                                     (13) 

Náhodná chyba je pak násobkem směrodatné odchylky, ta se určí na základě zvolené 

pravděpodobnosti průběhu rozdělení hustoty pravděpodobnosti náhodných veličin. [1] 

5.2 Nejistota měření 

Pracoviště akreditovaná dle mezinárodních norem, směrnic a pokynů evropských 

organizací požaduje, aby byl výsledek ať už měření, kalibrace nebo zkoušení uveden 

s nejistotou měření. [1] 

Nejistotu považujeme za parametr, který nám určuje rozsah hodnot kolem výsledku, 

který můžeme přiřadit hodnotě veličiny, jenž je měřena. Soubor těchto chyb měření nám 

zatěžuje výsledek a znemožňuje stanovit pravou hodnotu. Výsledek měření, který je takto 

zatížen s přiřazeným parametrem nám udává předpokládaný rozptyl hodnot, ve kterém se 

naše skutečná měřená hodnota nachází. [17] 

Podle způsobu vyhodnocení dělíme nejistoty měření na standartní nejistotu typu 

A, B, popř. kombinované standartní nejistoty.  

5.2.1 Standardní nejistota typu A 

Pro standartní nejistotu typu A (𝑢𝐴) je charakteristické statistické zpracování dat 

z měření, která se opakují. Se zvyšujícím se počtem provedených měření se hodnota  𝑢𝐴 

snižuje. Určíme ji tak, že vypočteme směrodatnou odchylku. [17] 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  

𝑛 (𝑛 − 1)
                                                                                                     (12) 

 V případě, kdy je počet měření n menší než 10, pak je potřeba hodnotu 𝑢𝐴 korigovat 

koeficientem 𝑘𝑠 (viz Tab. 3). 
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Tab. 3 – Hodnoty koeficientu 𝑘𝑠 [12] 

 

Výsledná nejistota typu A se pak stanoví: 

𝑢𝐴 = 𝑘𝑠 .  𝑠(�̅�)                                                                                                                                  (13) 

5.2.2 Standardní nejistota typu B 

Standartní nejistota typu B (𝑢𝐵) je vázaná na výběrový průměr, ovšem stanoví se 

jiným způsobem, než pomocí směrodatné odchylky z opakujících se měření (viz kapitola 

5.2.1). Jiným způsobem se má na mysli využití kalibračních listů, určení nejistoty podle 

tabulkových koeficientů, vlastní zkušenost atd. [1] 

Samotný výpočet je proveden v první fázi vytipováním zdrojů nejistoty typu B. Dále 

posuzujeme, zda jsou tyto zdroje vzájemně závislé či nikoliv. Hodnota nejistoty typu B se 

určí ze vztahu: 

pro nezávislé zdroje: 

𝑢𝐵 = √∑ (
𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑖
 ∙ 𝑢𝐵𝑧𝑖

)
2𝑘

𝑖=1

                                                                                                               (14) 

pro závislé zdroje:  

𝑢𝐵 = √∑ (
𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑖
 ∙ 𝑢𝐵𝑧𝑖

)
2𝑘

𝑖=1

+ ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑖
∙

𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑘
∙ 𝑢𝐵𝑧𝑖

∙

𝑘

.𝑖≠𝑘
𝑖,𝑘=1

𝑢𝐵𝑧𝑘
∙ 𝑟𝑧𝑖𝑘

                                                  (15) 

kde: 

𝑢𝐵𝑧𝑖
 – standartní nejistota typu B zdroje 𝑧𝑖,     

𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑖
 – parciální derivace funkční závislosti dle zdroje 𝑧𝑖. 

5.2.3 Kombinovaná standardní nejistota 

Kombinovaná nejistota (𝑢𝐶) se pak stanoví:  

𝑢𝐶 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2                                                                                                                           (16) 
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5.2.4 Rozšířená nejistota U 

Rozšířená nejistota se v praxi využívá často. Poskytuje nám větší pravděpodobnost 

správného výsledku měření za předpokladu Gaussova rozdělení (viz Obr. 5.3). Stanoví se 

tak, že se standartní kombinovaná nejistota (𝑢𝐶) vynásobí koeficientem 𝑘𝑢 [1].  

𝑈 = 𝑘𝑢 ∙ 𝑢𝑐                                                                                                                                       (17) 

 

 

Obr. 5.3 – Gaussova křivka [12] 
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6 Experimentální část 

V rámci experimentální části jsem provedl měření zkušebních vzorků na souřadnicovém 

měřícím stroji Zeiss Prismo 7 (viz kap. 6.1). Vzorky použité pro tento experiment byly 

vyrobeny v rámci diplomové práce studenta Katedry obrábění, montáže a strojírenské 

metrologie.  

Vzorky byly obráběny na dvou obráběcích centrech: 

- soustružnicko-frézovací CNC obráběcí centrum DMG MORI NLX 2500MC/700, 

o frézování C (axiální) a Z (axiální) osou, 

- soustružnicko-frézovací CNC obráběcí centrum DMG MORI NLX 2500Y/700, 

o frézování Y (axiální) a Y (radiální) osou.  

Pro měření bylo použito celkem 18 vzorků, z nichž některé byly obráběny před a po 

seřízení stroje axiálním frézováním. Další obrobky byly obráběný frézováním s použitím Y 

osy (axiálně nebo radiálně). Proto, aby bylo možno jednotlivé obrobky jasně definovat a 

přiřadit, slouží následující tabulka (viz Tab. 4). Všechny navazující výpočty a porovnání 

budou vycházet chronologicky z této tabulky. 

V této tabulce jsou jednotlivým obrobkům na prvním místě přiřazena čísla, která 

postupně označují výrobek (1-18) za číslem je písmeno (P – před kalibrací, PO – po 

kalibraci), v případě, že není uvedeno, jedná se o vzorky vyrobené na stroji, kde se 

kalibrace neprováděla. Další písmeno označuje, o jaký čtverec se jedná (V – velký, M – 

malý), doloženo obrázkem (viz Obr. 6.1). Poslední písmeno určuje osu frézování (C, Y, Z).  

 

 

 Obr. 6.1 – Náčrt s označením snímaných ploch 
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                                     Tab. 4 – Rozdělení vyrobených kusů v závislosti na způsobu frézování 
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6.1 Měřící zařízení Zeiss Prismo 7 

Měřící stroj Prismo 7 se řadí do skupiny portálových zařízení, výrobcem je německá 

společnost Carl Zeiss. Využívá se pro měření komplikovaných výrobků. Je velmi přesný  

a výkonný, čímž se řadí mezi velmi produktivní stroje. Používané komponenty také zajišťují 

velmi přesné vysokorychlostní skenování. Stroj je velmi tuhý a lehký díky použití 

kompozitních materiálu na bázi uhlíkových vláken. Nejvyšší hmotnost měřených součásti je 

udávána 5000 kg. Pohyb os je zajištěn pomocí vzduchových ložisek, ty jsou vyrobena 

z teflonu. Pohon je zajištěn stejnosměrnými motory. Průměr měřící kuličky je 2 mm  

a použitá hlava je Vast (viz Obr. 5.2). [14], [10] 

Měřící rozsah:  

X= 900 mm, Y=1500 mm, Z=650 mm 

Délková nejistota měření: 

U1=(2,2+L/350) 𝜇𝑚, U3=(2,5+L/300) 𝜇𝑚, V2=1,7 𝜇𝑚, 

- měřená délka L je udávána v mm. 

Pro specifikaci přesnosti je rozsah přípustné teploty: 

18 – 24 °C 

Udávané hodnoty vycházejí z informací z kalibračního listu.  

 

Obr. 6.2 – Měřící zařízení Zeiss Prismo 7 
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Souřadnicový systém v osách X, Y, Z je zakreslen na následujícím obrázku spolu  

s ukázkou měření obrobku (viz Obr. 6.3). Obrázek nezachycuje samotné měření hodnot, byl 

pořízen pouze pro ukázku.  

 

Obr. 6.3 – Ukázka měření a souřadnicový systém 

Na všech vzorcích byly měřeny geometrické odchylky tvaru, směru a polohy. Konkrétně: 

- rovinnost 4x velký čtverec (spodní), 

- rovinnost 4x malý čtverec (horní), 

- kolmost 4x velký čtverec (spodní) vs. reference 2, 

- kolmost 4x malý čtverec (horní) vs. reference 1, 

- kolmost 4x velký čtverec (sousední hrany), 

- kolmost 4x malý čtverec (sousední hrany),  

- rovnoběžnost 4x velký čtverec (spodní) – protější plochy, 

- rovnoběžnost malý 4x čtverec (horní) protější plochy, 

- souosost 1x velký čtverec (spodní) vs. osa válce, 

- souosost 1x malý čtverec (horní) vs. osa válce, 

- souosost 1x malý čtverec (horní) vs. velký čtverec (spodní).   

Všechna měření vychází z obrázku (viz Obr. 6.4) a při porovnávání a výpočtu budou 

respektovat Tab. 4 (viz str. 41). Na každé ploše vyjma válce (12 bodů) bylo nasnímáno 9 

bodů. Výsledky měření a obrázky pochází z měřícího softwaru Calypso. Počet snímaných 

bodů doporučuje norma BS 7172:1989.  

Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze A.  
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Obr. 6.4 – plochy měření s označením 

 

 

Obr. 6.5 – Drátový model ploch měření 
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6.2 Statistické zpracování a určení výsledných hodnot 

V rámci této podkapitoly uvedu příklad výpočtu rovinnosti velkého čtverce (spodní) 

při obrábění součásti na DMG MORI NLX 2500Y/700 - frézování Y osou. Hodnoty použity 

pro výpočet budou použity ze všech 5 vzorků (viz Tab. 5), a to z důvodu množství dat, která 

byla naměřena. Hodnoty měření každé plochy byly průměrovány. Výsledná tabulka měření 

(viz příloha A) obsahuje 558 průměrovaných hodnot.  

      Tab. 5 – Hodnoty odchylek rovinnosti  

ROVINNOST [mm] 

obrobek/místo velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

9VC 0,0056 0,0133 0,0074 0,0111 

10VC 0,0048 0,0098 0,0051 0,0972 

11VC 0,0037 0,0111 0,0079 0,0976 

12VC 0,0073 0,0086 0,0063 0,0120 

13VC 0,0061 0,0082 0,0057 0,0116 

 

a) Výběrový průměr (velký čtverec 1) 

x̅ =
1

n
∑ xi

n

i=1

                                                                                                                                      (18) 

x̅VC1 =
1

5
∙ 0,0275                                                                                                                           (19) 

x̅VC1 = 0,0055 mm                                                                                                                        (20) 

                  Tab. 6 – Tabulka výsledků výpočtu výběrového průměru 

VÝBĚROVÝ PRŮMĚR [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,0055 0,0102 0,0065 0,0459 

 

b) Směrodatná odchylka (velký čtverec 1) 

𝑠(𝑥) = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  

𝑛 − 1
                                                                                                                (21) 

𝑠(𝑥) = √
(0,0056 − 0,0055 + ⋯ + 0,0061 − 0,0055)2 

5 − 1
                                                     (22) 

𝑠(𝑥) = 0,00135 𝑚𝑚                                                                                                                      (23) 
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         Tab. 7 – Tabulka výsledků výpočtu směrodatné odchylky 

SMĚRODATNÁ ODCHYLKA [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,00135 0,00208 0,00116 0,04702 

 

c) Hrubá chyba Hn (velký čtverec 1) 

𝐻𝑛 =
𝑥𝑛 − �̅�

𝑠(𝑥)
                                                                                                                                    (24) 

𝐻𝑛 =
0,0056 − 0,0055

0,00135
                                                                                                                (25) 

𝐻𝑛 = 0,0524                                                                                                                                    (26) 

- Mezní hodnota H=1,67 pro pravděpodobnost p=0,95 (viz Tab. 2) 

      Tab. 8 – Tabulka výsledků výpočtu hrubé chyby 

 

 

d) Standardní nejistota typu A (velký čtverec 1) 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  

𝑛 (𝑛 − 1)
                                                                                                     (27) 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) = √
(0,0056 − 0,0055 + ⋯ + 0,0048 − 0,0055)2 

5 ∙ (5 − 1)
                                          (28) 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) = 0,000603 𝑚𝑚                                                                                                         (29) 

            Tab. 9 – Tabulka výsledků výpočtu standardní nejistoty A 

STANDARTDNÍ NEJISTOTA TYPU A [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,000603 0,000931 0,000520 0,021030 

 

 

HRUBÁ CHYBA Hn 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,0524 1,4974 0,7823 -0,7404 

-0,4881 -0,1791 -1,1767 1,0904 

-1,3470 0,4261 1,2354 1,1004 

1,3130 -0,7662 -0,1721 -0,7211 

0,4697 -0,9782 -0,6689 -0,7294 
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e) Standartní nejistota typu 𝐁𝟏 (velký čtverec 1) 

- Nejistota měření způsobena nedokonalosti dotykové sondy, která vnáší nepřesnosti. Tuto 

chybu stanovuji 3% pro všechna měření.   

𝑢𝐵1
=

(�̅� ∙ 𝛿)

√3
                                                                                                                                    (30) 

𝑢𝐵1
=

(0,0055 ∙ 0,003)

√3
                                                                                                                (31) 

𝑢𝐵1
= 0,000095 𝑚𝑚                                                                                                                     (32) 

              Tab. 10 – Tabulka výsledků výpočtu standardní nejistoty B1 

STANDARTDNÍ NEJISTOTA TYPU B1 [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,000095 0,000177 0,000113 0,000795 

 

f) Standardní nejistota typu 𝐁𝟐 (velký čtverec 1) 

- Relativní chyba CMM – volím 3% pro všechna měření.  

𝑢𝐵2
= (�̅� ∙ 𝛿𝑠)                                                                                                                                   (33) 

𝑢𝐵2
= (0,0055 ∙ 0,003)                                                                                                                 (34)  

𝑢𝐵2
= 0,000016 𝑚𝑚                                                                                                                     (35) 

              Tab. 11 – Tabulka výsledků výpočtu standardní nejistoty B2 

STANDARTDNÍ NEJISTOTA TYPU B2 [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,000016 0,000031 0,000020 0,000138 

 

g) Standardní nejistota typu 𝐁 (velký čtverec 1) 

𝑢𝐵 = √(𝑢𝐵1
2 + 𝑢𝐵2

2)                                                                                                                    (36) 

𝑢𝐵 = √(0,0000952 + 0,0000162)                                                                                            (37) 

𝑢𝐵 = 0,0000967 𝑚𝑚                                                                                                                    (38) 
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             Tab. 12 – Tabulka výsledků výpočtu standardní nejistoty B 

STANDARTDNÍ NEJISTOTA TYPU B [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,0000967 0,0001792 0,0001143 0,0008068 

 

h) Kombinovaná standardní nejistota 𝐮𝐂 (velký čtverec 1) 

𝑢𝐶 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2                                                                                                                           (39) 

𝑢𝐶 = √0,0006032 + 0,00009672                                                                                              (40) 

𝑢𝐶 = 0,000611 𝑚𝑚                                                                                                                       (41) 

                  Tab. 13 – Tabulka výsledků výpočtu standardní nejistoty  

KOMBINOVANÁ STANDARTDNÍ NEJISTOTA uc [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,000611 0,000948 0,000532 0,021045 

 

i) Rozšířená nejistota U (velký čtverec 1) 

𝑈 = 𝑘𝑢 ∙ 𝑢𝑐                                                                                                                                       (42) 

𝑈 = 2 ∙ 0,000611                                                                                                                            (43) 

𝑈 = 0,001221 𝑚𝑚                                                                                                                         (44) 

- Koeficient ku volím 2 - [95%] (viz Obr. 4.3). 

             Tab. 14 – Tabulka výsledků výpočtu rozšířené nejistoty U 

KOMBINOVANÁ STANDARTDNÍ NEJISTOTA U [mm] 

velký čtverec 1 velký čtverec 2 velký čtverec 3 velký čtverec 4 

0,001221 0,001895 0,001065 0,042091 

 

Výsledné hodnoty rovinnosti stran 1 – 4: 

1𝑅9−13𝑉𝐶 = (0,0055 ± 0,0012) 𝑚𝑚 

2𝑅9−13𝑉𝐶 = (0,0102 ± 0,0019) 𝑚𝑚 

3𝑅9−13𝑉𝐶 = (0,0065 ± 0,0011) 𝑚𝑚 

4𝑅9−13𝑉𝐶 = (0,0459 ± 0,0421) 𝑚𝑚 
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6.3 Výsledné hodnoty zbylých měření 

Všechny výsledky zbylých měření byly statisticky zpracovány v tabulkovém editoru 

Excel a jsou uvedeny v příloze B. Z celého souboru dat bylo na základě vypočtené hrubé 

chyby Hn odebráno 7 průměrovaných hodnot. Výsledky naměřených hodnot jsou 

uvedeny v následujících tabulkách (viz Tab. 15 – 20). Výsledné hodnoty po obrábění DMG 

MORI NLX 2500MC/700 na obrobcích 9 – 18 (velký čtverec) jsou uvedeny v příloze B  

a pro další zpracovávání nebyly využity. Pro lepší orientaci ve výsledcích doporučuji použít 

Tab. 4 a Obr. 6.4, popřípadě přílohu B. 
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                        Tab. 15 – Výsledné hodnoty odchylek po obrábění na DMG MORI NLX 2500Y/700 – axiální osa Y (obrobky 9 – 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DMG MORI NLX 2500 Y/700                               OSA OBRÁBĚNÍ: Y (axiální) 

malý čtverec - obrobky 9 - 13MY 

strana/odchylka rovinnost strana/odchylka kolmost strana/odchylka kolmost 

- [mm]   [mm]   [mm] 

1 0,0064  ± 0,0021 1 vs. ref 1 0,0093  ± 0,0005 1 vs. 2 0,0072  ± 0,0025 

2 0,0033  ± 0,0010 2 vs. ref 1 0,0045  ± 0,0005 1 vs. 4 0,0112  ± 0,0034 

3 0,0036  ± 0,0006 3 vs. ref 1 0,0044  ± 0,0014 3 vs. 2 0,0049  ± 0,0010 

4 0,0044  ± 0,0012 4 vs. ref 1 0,0055  ± 0,0013 3 vs. 4 0,0044  ± 0,0008 

Aritmetický průměr 0,0055  ± 0,0012 - 0,0059  ± 0,0009 - 0,0069  ± 0,0019 

strana/odchylka rovnoběžnost strana/odchylka souosost strana/odchylka souosost 

- [mm] - [mm] - [mm] 

1 vs. 3 0,0055  ± 0,0022 
malý čtverec vs. 

válec 
0,0407  ± 0,0173 

velký čtverec vs. 
malý čtverec 

0,0336  ± 0,0039 

2 vs. 4 0,0048  ± 0,0085 - - - - - - - - 

Aritmetický průměr 0,0052  ± 0,0107 - 0,0407 ±  0,0173 - 0,0336 ±  0,0039 
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                         Tab. 16 – Výsledné hodnoty odchylek po obrábění na DMG MORI NLX 2500Y/700 – axiální osa Y (obrobky 14 – 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMG MORI NLX 2500 Y/700                               OSA OBRÁBĚNÍ: Y (radiální) 

malý čtverec - obrobky 14 - 18MY 

strana/odchylka rovinnost strana/odchylka kolmost strana/odchylka kolmost 

- [mm]   [mm]   [mm] 

1 0,0014  ± 0,0002 1 vs. ref 1 0,0017  ± 0,0003 1 vs. 2 0,0019  ± 0,0003 

2 0,0015  ± 0,0003 2 vs. ref 1 0,0034  ± 0,0015 1 vs. 4 0,0020  ± 0,0004 

3 0,0016  ± 0,0003 3 vs. ref 1 0,0018  ± 0,0004 3 vs. 2 0,0021  ± 0,0007 

4 0,0014  ± 0,0002 4 vs. ref 1 0,0022  ± 0,0006 3 vs. 4 0,0019  ± 0,0003 

Aritmetický průměr 0,0015  ± 0,0003 - 0,0023  ± 0,0007 - 0,0020  ± 0,0004 

strana/odchylka rovnoběžnost strana/odchylka souosost strana/odchylka souosost 

- [mm] - [mm] - [mm] 

1 vs. 3 0,0021  ± 0,0003 
malý čtverec vs. 

válec 
0,0391  ± 0,0064 

velký čtverec vs. 
malý čtverec 

0,0212  ± 0,0023 

2 vs. 4 0,0046  ± 0,0018 - - - - - - - - 

Aritmetický průměr 0,0033  ± 0,0010 - 0,0391 ±  0,0064 - 0,0212 ±  0,0023 
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                          Tab. 17 – Výsledné hodnoty odchylek po obrábění na DMG MORI NLX 2500MC/700 – axiální osa C (obrobky 1 – 3) 

DMG MORI NLX 2500 MC/700                               OSA OBRÁBĚNÍ: C (axiální) 

velký čtverec - obrobky 1 - 3PVC 

strana/odchylka rovinnost strana/odchylka kolmost strana/odchylka kolmost 

- [mm]   [mm]   [mm] 

1 0,0082  ± 0,0008 1 vs. ref 2 0,0084  ± 0,0008 1 vs. 2 0,0105  ± 0,0022 

2 0,0044  ± 0,0011 2 vs. ref 2 0,0072  ± 0,0011 1 vs. 4 0,0100  ± 0,0016 

3 0,0131  ± 0,0054 3 vs. ref 2 0,0178  ± 0,003 3 vs. 2 0,0212  ± 0,0078 

4 0,0061  ± 0,0013 4 vs. ref 2 0,0108  ± 0,0019 3 vs. 4 0,0244  ± 0,0045 

Aritmetický průměr 0,0079  ± 0,0022 - 0,0111  ± 0,0017 - 0,0165  ± 0,0040 

strana/odchylka rovnoběžnost strana/odchylka souosost strana/odchylka souosost 

- [mm] - [mm] - [mm] 

1 vs. 3 0,0302  ± 0,0064 
malý čtverec vs. 

válec 
0,1550  ± 0,0341 

velký čtverec vs. 
malý čtverec 

0,0266  ± 0,0133 

2 vs. 4 0,0150  ± 0,0046 - - - - - - - - 

Aritmetický průměr 0,0226  ± 0,0055 - 0,1550 ±  0,0341 - 0,0266 ±  0,0133 
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                         Tab. 18 – Výsledné hodnoty odchylek po obrábění na DMG MORI NLX 2500MC/700 – axiální osa C (obrobky 4 – 8) 

DMG MORI NLX 2500 MC/700                               OSA OBRÁBĚNÍ: C (axiální) 

velký čtverec - obrobky 4 - 8POVC 

strana/odchylka rovinnost strana/odchylka kolmost strana/odchylka kolmost 

- [mm]   [mm]   [mm] 

1 0,0093  ± 0,0017 1 vs. ref 2 0,0156  ± 0,0026 1 vs. 2 0,0171  ± 0,0049 

2 0,0031  ± 0,0009 2 vs. ref 2 0,0066  ± 0,0011 1 vs. 4 0,0208  ± 0,0042 

3 0,0060  ± 0,0006 3 vs. ref 2 0,0096  ± 0,0006 3 vs. 2 0,0092  ± 0,0012 

4 0,0069  ± 0,0007 4 vs. ref 2 0,0112  ± 0,0011 3 vs. 4 0,007  ± 0,0008 

Aritmetický průměr 0,0063  ± 0,0010 - 0,0107  ± 0,0014 - 0,0135  ± 0,0028 

strana/odchylka rovnoběžnost strana/odchylka souosost strana/odchylka souosost 

- [mm] - [mm] - [mm] 

1 vs. 3 0,0302  ± 0,0020 
malý čtverec vs. 

válec 
0,0234  ± 0,0044 

velký čtverec vs. 
malý čtverec 

0,0129  ± 0,0038 

2 vs. 4 0,0133  ± 0,0022 - - - - - - - - 

Aritmetický průměr 0,0218  ± 0,0021 - 0,0234 ±  0,0044 - 0,0129 ±  0,0038 
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                          Tab. 19 – Výsledné hodnoty odchylek po obrábění na DMG MORI NLX 2500MC/700 – axiální osa Z (obrobky 1 – 3) 

DMG MORI NLX 2500 MC/700                               OSA OBRÁBĚNÍ: Z (axiální) 

malý čtverec - obrobky 1 - 3PMC 

strana/odchylka rovinnost strana/odchylka kolmost strana/odchylka kolmost 

- [mm]   [mm]   [mm] 

1 0,0055  ± 0,0030 1 vs. ref 1 0,0279  ± 0,0037 1 vs. 2 0,0075  ± 0,0044 

2 0,0070  ± 0,0029 2 vs. ref 1 0,0128  ± 0,0042 1 vs. 4 0,0066  ± 0,0036 

3 0,0053  ± 0,0011 3 vs. ref 1 0,0269  ± 0,0062 3 vs. 2 0,0075  ± 0,0019 

4 0,0024  ± 0,0012 4 vs. ref 1 0,0139  ± 0,0044 3 vs. 4 0,0074  ± 0,0014 

Aritmetický průměr 0,0051  ± 0,0020 - 0,0204  ± 0,0046 - 0,0073  ± 0,0028 

strana/odchylka rovnoběžnost strana/odchylka souosost strana/odchylka souosost 

- [mm] - [mm] - [mm] 

1 vs. 3 0,0080  ± 0,0036 
malý čtverec vs. 

válec 
0,1394  ± 0,1211 

velký čtverec vs. 
malý čtverec 

0,0266  ± 0,0133 

2 vs. 4 0,0096  ± 0,0049 - - - - - - - - 

Aritmetický průměr 0,0088  ± 0,0042 - 0,1394 ±  0,1211 - 0,0266 ±  0,0133 
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                         Tab. 20 – Výsledné hodnoty odchylek po obrábění na DMG MORI NLX 2500MC/700 – axiální osa Z (obrobky 4 – 8) 

DMG MORI NLX 2500 MC/700                               OSA OBRÁBĚNÍ: Z (axiální) 

malý čtverec - obrobky 4 - 8POMC 

strana/odchylka rovinnost strana/odchylka kolmost strana/odchylka kolmost 

- [mm]   [mm]   [mm] 

1 0,0026  ± 0,0006 1 vs. ref 1 0,0045  ± 0,0010 1 vs. 2 0,0032  ± 0,0008 

2 0,0022  ± 0,0003 2 vs. ref 1 0,0039  ± 0,0006 1 vs. 4 0,0030  ± 0,0006 

3 0,0029  ± 0,0005 3 vs. ref 1 0,0043  ± 0,0009 3 vs. 2 0,0046  ± 0,0016 

4 0,0019  ± 0,0007 4 vs. ref 1 0,0027  ± 0,0015 3 vs. 4 0,0034  ± 0,0005 

Aritmetický průměr 0,0024  ± 0,0005 - 0,0038  ± 0,0010 - 0,0036  ± 0,0009 

strana/odchylka rovnoběžnost strana/odchylka souosost strana/odchylka souosost 

- [mm] - [mm] - [mm] 

1 vs. 3 0,0054  ± 0,0011 
malý čtverec vs. 

válec 
0,0259  ± 0,0076 

velký čtverec vs. 
malý čtverec 

0,0129  ± 0,0038 

2 vs. 4 0,0046  ± 0,0008 - - - - - - - - 

Aritmetický průměr 0,0050  ± 0,0009 - 0,0259 ±  0,0076 - 0,0129 ±  0,0038 
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6.4 Grafické porovnání naměřených hodnot a vyhodnocení 

V rámci této podkapitoly budou vypočítané hodnoty z předchozí kapitoly (viz kap. 

6.3) graficky zpracovány a porovnávány.  

6.4.1 DMG MORI NLX 2500 MC/700 před a po kalibraci 

1. Porovnání odchylek rovinnosti 

 

Obr. 6.6 – porovnání odchylek rovinnosti při obrábění s C a Z osou 

 Z grafu (viz Obr. 6.6) je zcela patrné snížení odchylek rovinnosti po revizi stroje,  

a to jak při obrábění osou C (axiální), tak při obrábění osou Z (radiální). Konkrétně zlepšení:  

- o 20,3 % (1,6 μm) – osa C, 

- o 52,9 % (2,7 μm) – osa Z. 
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2. Porovnání odchylek kolmosti 

 

Obr. 6.7 – porovnání odchylek kolmosti s referenční hodnotou při obrábění s C a Z osou 

  Z grafu (viz Obr. 6.7) vyplývá, že došlo ke snížení odchylek kolmosti vůči 

referenčním plochám v obou případech. Při obrábění osou Z pak výrazným způsobem. 

Konkrétně zlepšení:  

- o 3,6 % (0,4 μm) – osa C, 

- o 81,4 % (16,6 μm) – osa Z. 

 

 

Obr. 6.8 – porovnání odchylek kolmosti sousedících stran při obrábění s C a Z osou 

Z grafu (viz Obr. 5.8) je také patrné že došlo ke snížení odchylek kolmosti 

sousedících stran po revizi stroje, a to jak při obrábění axiálním tak radiálním. Konkrétně 

zlepšení:  
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- o 18,2 % (3 μm) – osa C, 

- o 50,7 % (3,7 μm) – osa Z. 

 

3. Porovnání odchylek rovnoběžnosti 

 

Obr. 6.9 – porovnání odchylek rovnoběžnosti protilehlých stran při obrábění C a Z osou 

Graf (viz Obr. 6.9) také naznačuje zlepšení v obou případech obrábění. Osou C je 

pak zlepšení menší, tak jako v ostatních dosavadních případech. Konkrétně zlepšení:  

- o 3,5 % (0,8 μm) – osa C, 

- o 43,2 % (3,8 μm) – osa Z. 

 

4. Porovnání odchylek souososti  

Z grafu (viz Obr. 6.10) vyplývá výrazné zlepšení odchylek souososti vůči osy válce, 

což se také projevuje následně při porovnání souososti čtverců vzájemně vůči sobě. 

Konkrétní zlepšení:  

- o 84,9 % (131,6 μm) – osa C, 

- o 81,4 % (113,5 μm) – osa Z, 

- o 51,5 % (13,7 μm) osa C vs. Z. 
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Obr. 6.10 – porovnání odchylek souososti při obrábění C a Z osou 

6.4.2 DMG MORI NLX 2500 Y/700 

V rámci této podkapitoly budu porovnávat obrobky, jenž byly vyrobeny frézováním 

osou Y jak radiálně, tak axiálně spolu s hodnotami frézování na DMG MORI NLX 

2500MC/700 frézování C osou po provedené revizi stroje. 

1. Porovnání odchylek rovinnosti 

 

Obr. 6.11 – porovnání odchylek rovinnosti  
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Z grafu (viz Obr. 6.11) je patrné, že lepších výsledků dosahujeme při obrábění osou 

Y, a to jak axiálně, tak radiálně. V případě obrábění Y osou radiálně jsou dosažené výsledky 

výrazně lepší. Konkrétní porovnání: 

- o 30,2 % (1,9 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou axiálně než rotační C osou, 

- o 76,2 % (4,8 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou radiálně než rotační C osou, 

- o 65,9 % (2,9 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou radiálně než Y osou axiálně. 

 

2. Porovnání odchylek kolmosti 

 

Obr. 6.12 – porovnání odchylek kolmosti  

Z grafu (viz Obr. 6.12) je zřejmé, že jsme dosáhli výsledku, jež jsou podobné 

odchylkám rovinnosti. A výsledek jen dokazuje, že obráběním Y osou dosahujeme lepších 

výsledků, než je tomu u obrábění osou C. 

- o 48,9 % (6,6 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou axiálně než rotační C osou, 

- o 85,2 % (11,5 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou radiálně než rotační C osou, 

- o 71 % (4,9 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou radiálně než Y osou axiálně. 

 

 

osa C - axiální; 0,0135

osa Y - axiální ; 0,0069

osa Y - radiální; 
0,0020

0,0000

0,0030

0,0060

0,0090

0,0120

0,0150

o
d

ch
yl

ka
  k

o
m

o
st

i [
m

m
]

KOLMOST 

ODCHYLKA KOLMOSTI DMG MORI NLX 2500Y/700  - Y osa 
AXIÁLNĚ vs. RADIÁLNĚ vs. C osa na NLX 2500MC/700



 

61 

 

3. Porovnání odchylek rovnoběžnosti 

 

Obr. 6.13 – porovnání odchylek rovnoběžnosti 

Graf (viz Obr. 6.13) dokresluje trend lepších výsledku při obrábění Y osou. Rozdíl 

při axiálním a radiálním frézování Y osou je menší než u předešlých odchylek (viz Obr. 6.11 

a Obr. 6.12).  

- o 76,6 % (16,7 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou axiálně než rotační C osou, 

- o 84,9 % (18,5 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou radiálně než rotační C osou, 

- o 35,3 % (1,8 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou radiálně než Y osou axiálně. 
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4. Porovnání odchylek souososti 

Z Grafu (viz Obr. 6.14) vyplývá, že nejnižších odchylek souososti bylo dosaženo při 

obrábění rotační osou C, naopak nejhoršího výsledku bylo dosaženo při obrábění osou Y 

axiálně. Obrábění Y osou radiálně se v souvislosti s předešlými výsledky jeví jako 

nejvhodnější způsob pro výrobu zvolených obrobků.  

- o 42,5 % (17,3 μm) lepší výsledek při obrábění C osou axiálně než Y osou axiálně, 

- o 3,9 % (1,6 μm) lepší výsledek při obrábění Y osou radiálně než Y osou axiálně, 

- o 40,2 % (15,7 μm) lepší výsledek při obrábění C osou axiálně než Y osou radiálně. 

 

 

Obr. 6.14 – porovnání odchylek souososti  
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7 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Z hlediska technicko – ekonomického hodnocení mě zajímal především čas, který 

byl nutný jak pro přípravu vzorků, tak pro následné měření. Kalibrace měřící sondy byla 

provedena před každým měřením obrobku. Samotná kalibrace dotyku o průměru 2 mm 

trvala přibližně 2 minuty. Po provedené kalibraci je díl zapotřebí upnout do svěráku 

s drážkou pro válcovité díly. Díl musí být ve svěráku upnut velmi přesně, tak aby 

nedocházelo k ovlivnění přesnosti měření. Z praktického hlediska to znamená tak, aby 

sejmutí měřeného bodu bylo dosaženo kuličkou a ne dříkem.  

Upnutí dílce pak zabralo přibližně 1 minutu. Vyrovnání dílce v prostoru měřícím 

zařízením zabralo také 1 minutu. Samotné měření obrobku pak minut 8. Vyhodnocení 

naměřených výsledků proběhlo automaticky ve statistickém souboru Q-Stadt. 

Naprogramování měřícího programu zabralo přibližně 120 minut. Náklady na pracovní 

hodinu měřícího zařízení je stanoveno na 20 Eur. Náklady na pracovní hodinu měřícího 

technika pak činí 40 Euro. Celkové náklady na provedené měření jsou přehledně uvedeny 

v následující tabulce (viz Tab. 13). 

Tab. 21 – Tabulka celkových nákladů na provedené měření 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVEDENÉ MĚŘENÍ (pro všech 18 obrobků) 

- 
kalibrace 
dotyku  

upnutí 
obrobku 

vyrovnání 
dílce 

měření 
obrobku  

programování  
náklady 
celkem 

čas [min] 36 18 18 144 120 - 

Sazba za stroj [€/h] 20 20 20 20 - - 

Sazba za technika [€/h] 40 40 40 40 40 - 

Náklady za jednotlivé 
úkony [€] 

36 18 18 144 80 
296 €  

(7562 kč) 
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8 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala stanovením vybraných odchylek směru, tvaru  

a polohy na 18 obrobcích. Obrobky byly vyráběny na dvou různých obráběcích centrech a 

pro frézování byly využity osy C, Y – axiálně a Y, Z – radiálně. Cílem bylo stanovit, jaké 

přesnosti (velikosti odchylek) jsme schopni dosáhnout při daném způsobu obrábění a tyto 

výsledky porovnat vhodným způsobem. Další kategorií pro vyhodnocení pak bylo porovnání 

obráběcích center vzájemně, kdy bylo prokázáno, že nejlepších výsledků obrábění 

dosahujeme při radiálním obrábění pomocí Y osy na DMG MORI NLX 2500 Y/700. Tento 

trend se nepotvrdil pouze při měření odchylek souososti, což je ale zanedbatelné budeme-li 

na výsledky nahlížet komplexně s cílem vyrobit co nejpřesnější obrobek na jednom zařízení 

a pomocí jedné osy a ne pouze jeho určitou plochu.  

Samostatnou podkapitolou je měření obroků před a po revizi stroje, která jasně 

ukázala, že revize stroje byla provedena úspěšně. Výsledkem je zlepšení přesnosti v řádech 

setin, až tisícin milimetrů v případě souososti pak hovoříme o desetině milimetru. V tomto 

případě je potřeba vzít potaz, že pro měření nebyl použit stejný počet vzorků a tak bylo před 

revizí stroje sejmuto méně bodů. Všechna měření byla provedena pomocí souřadnicového 

měřicího stroje Zeiss Prismo 7 a náklady na toto měření jsou uvedeny v kapitole 7.  

Výsledky tohoto měření se uplatní například při koupi obráběcího centra, nebo při 

volbě, na kterém zařízení bude prováděná výroba. Ale ani zde není jednoznačně dáno, že by 

centrum DMG MORI NLX 2500 MC/700 bylo horším. Záleží především na tom, pro jakou 

výrobu se bude daný stroj aplikovat. V případě koupě zařízení je pak hlavním hlediskem: 

- cena, 

- používané aplikace,  

- přesnost, které chceme dosáhnout především z hlediska funkčního, 

- návratnost.  
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