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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
PAZDERA, L. Hodnocení odchylky kruhovitosti a její využití v technické praxi: diplomová 

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

a montáže, 2010, 99 s. Vedoucí práce: epová, L. 

 
Diplomová práce obsahuje p ehled poznatk  o hodnocení a m ení odchylky kruhovitosti. 

V úvodu je charakterizována daná problematika. V další ásti je popsána charakteristika 

spole nosti The TIMKEN Company. Další teoretické ásti obsahují popis problematiky 

ení odchylky kruhovitosti, p iny jejich vzniku, parametry, metody m ení, m ící 

za ízení a nejistoty m ení. V experimentální ásti je uveden popis m ených sou ástí 

a m ící technika, na které byli provedeny m ení daných sou ástí. Dále je v ní poukázáno 

na rozdílnost nam ených výsledk , porovnání m ení odchylky kruhovitosti a jeho 

statistické vyhodnocení. 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 
 
PAZDERA, L. Roundness Deviation Evaluation and Its Using in Engineering Practice: 

Master Thesis. Ostrava:  VŠB  –  Technical  University  of  Ostrava,  Faculty  of  Mechanical  

Engineering, Department of Machining and Assembly, 2010, 99p. Thesis head: epová, L. 

 
Thesis contains an overview of findings of roundness deviation evaluation 

and measurement. In the introduction the given issue is characterized. In the other part 

the characterization of The TIMKEN Company is described. Other theoretical parts 

include description of issues of roundness deviation measurement, cause of their 

formation, parameters, measurement methods, measuring equipment and measurement 

uncertainty. The experimental part introduces the description of measured components 

and measuring equipment on which the measurements of given components were 

accomplished. Further in this part a difference in measured values, comparison 

of roundness deviation measurement and its statistical evaluation is pointed out.  
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Seznam použitých zna ek a symbol  

 
Symbol  Význam                  Jednotka 
an, bn  konstantní složky amplitudy harmonického profilu kruhovitosti 

a1  kladná místní odchylka            [ m] 

a2  záporná místní odchylka            [ m] 

A  referen ní kružnice 

A1  kružnice nebo válec se st edem C1 nebo s osou Z1 

A2  kružnice nebo válec se st edem C2 nebo s osou Z2 

cn  amplituda složené cosinusoidální funkci ádu n = 1, 2, 3, 4... 

CAD   2D a 3D po íta ové projektování (Computer aided Design) 

CMM   sou adnicový m rící stroj (Coordinate Measuring Machine) 

CNC   po íta em ízený systém (Computer Numerical Control) 

Cn1,Cn2,Cn3 amplitudy se t emi nejv tšími hodnotami 

SN   eská státní norma 

dn   pr r snímacího dotyku (kuli ky)          [mm] 

D1, D2  rozm r sou ástky            [mm] 

e  excentricita uložení            [ m] 

EN   evropská norma 

fK  odchylka kruhovitosti ší ky mezikruží 

F( )   funkce p edstavující reálný profil kruhovitosti 

GPS   geometrická specifikace výrobk  (Geometrical Product Specification) 

ISO   mezinárodní organizace pro normalizaci 

k  koeficient rozší ení 

k1, k2, k3 sou initelé nepravidelnosti 

LRD    místní odchylka kruhovitosti (Local Roundness Deviation)       [ m] 

LSCI   st ední kružnice nejmenších tverc  (Least Squares Circle) 

MCCI  nejmenší opsaná kružnice (Minimum Circumscribed Circle) 

MICI  nejv tší vepsaná kružnice (Maximum Inscribed Circle) 

MPE   nejv tší dovolená chyba stroje (Maximum Permissible Error)       [ m] 

MPEE  nejv tší dovolená chyba stroje p i m ení rozm ru        [ m] 

MPEP  nejv tší dovolená chyba snímání          [ m] 

MZCI   nejmenší pásmo – mezikruží (Minimum Zone Circle) 
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n   harmonické íslo, po et nam ených hodnot 

nov  rychlost otá ení m ené sou ásti          [m/s] 

r  závislost hodnoty polom ru, polom r zaoblení hrotu sníma e      [mm] 

r0  polom r st ední kružnice           [mm] 

r( )   perioda prom nlivosti funkce 

Ra  st ední aritmetická odchylka profilu kruhovitosti        [ m] 

Rmax   max. vzdálenost polom ru kružnice, polom r nejv tší opsané kr.        [mm] 

Rmin   min. vzdálenost polom ru kružnice, polom r nejmenší vepsané kr.     [mm] 

RONp   nejv tší vrchol odchylky kruhovitosti  

(peak-to-reference roundness deviation)          [ m] 

RONq   st ední kvadratická hodnota odchylky kruhovitosti  

(root mean square roundness deviation)          [ m] 

RONt   rozkmit odchylek kruhovitosti (peak-to-valley roundness deviation)   [ m] 

RONv   nejv tší prohlube  odchylky kruhovitosti  

(reference-to-valley roundness deviation)          [ m] 

Rq  pr rná kvadratická odchylka profilu         [ m] 

Rsr1  parametr aritmetického pr ru t í max. výšek nerovností (vln)         [mm] 

Rsr2  parametr aritmetického pr ru osmi max. výšek nerovností      [mm] 

R0  polom r st ední kružnice           [mm] 

R( )   funkce vzdálenosti 

SX   experimentální sm rodatná odchylka         [ m] 

XS    sm rodatná odchylka st ední hodnoty         [ m] 

u   standardní nejistota m ení           [ m] 

uA   standardní nejistota typu A           [ m] 

uB   standardní nejistota typu B           [ m] 

uC   kombinovaná standardní nejistota           [ m] 

uBi
2   sou et kvadrát  všech zdroj  nejistot typu B        [ m] 

up   esnost m ícího za ízení           [ m] 

U  rozší ená standardní nejistota           [ m] 

UPR   vlny za otá ku (Undulations Per Revolution) 

Vd  rychlost kmit  dotyku m ícího p ístroje         [m/s] 

x, y, z   sou adnice os 

xn, yn, zn  sou adnice sm ru dotyku 
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x0   pravá (skute ná) hodnota 

x1, x2, x3  x - ové sou adnice snímaného profilu bodu 

X   náhodná prom nná 

Xi   nam ená hodnota            [ m] 

XM, YM, ZM  sou adnice os - CMM 

XW, YW, ZW  sou adnice os - m eného p edm tu 

X    aritmetický pr r ve všeobecnosti          [ m] 

y   nam ená hodnota 

yi  odchylka i-tého bodu profilu, vzdálenost profilu od st ední kružnice   [ m] 

y1, y2, y3  y - ové sou adnice snímaného profilu bodu 

r1, r2  radiální vzdálenost             [ m] 

R, Z  odchylka kruhovitosti            [ m] 

Z   aritmetický pr r odchylky kruhovitosti         [ m] 

, úhly               [°] 

   úhel ur ující pozici momentální hodnoty polom ru r       [°] 

n  fázové posunutí této funkce           [°] 

absolutní chyba 

  pr r sou ástky, pr r dotyku          [mm] 

   okamžitý úhel profilu kruhovitosti          [°] 

  relativní chyba 

2D, 3D prostorové zobrazení 
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0 Úvod 
 

Dnešní dynamický rozvoj techniky v oblasti strojírenství vyžaduje vysokou kvalitu 

výroby sou ástí. Z hlediska kvality se do pop edí dostává hledání nových metod 

a konstruk ních návrh  v oblasti technické metrologie, která ovliv uje pr h 

technologického procesu. Prvním krokem by m ly být teoretické a experimentální innosti 

v oblasti základních výzkum . 

Velmi d ležitým problémem experimentálních výzkum  a také v pr myslové praxi, 

edevším v rychle se rozvíjejícím automobilovém pr myslu, je nutnost m ení 

a hodnocení geometrických tvar  sou ástí, zejména kruhovitosti. Protože ve výrobním 

procesu p sobí celá ada vliv , není možné ve skute nosti vyrobit sou ástku s ideálním 

tvarem. Na základ  toho sou ástky vykazují menší nebo v tší odchylky od ideálního 

geometrického tvaru. Vzhledem k tomu se ve strojírenském pr myslu velmi zd raz uje 

minimalizace chyb tvaru válcových ploch. Je to p edevším d ležité b hem tzv. p enosu 

pohybu – otá ení válcových sou ástí, nap íklad valivých a kluzných ložisek, v eten 

obráb cích stroj  apod. A dále pak také prvk , které vykonávají pouze lineární pohyb jako 

je nap íklad píst motoru. 

ení skute ného povrchu umož uje reprodukci jeho obrazu pouze v ur itém 

iblížení. P i porovnávání nam eného povrchu s geometrickým povrchem prvku 

se vyskytují odchylky tvaru a nerovnosti povrchu, tj. vlnitost, drsnost apod. Tyto parametry 

jsou závislé na technologii výroby, parametrech výrobních za ízení, vlastnostech materiál , 

ale i na samotném lov ku apod. Každý z t chto parametr  se promítne do celkové 

esnosti sou ástky – tvarové p esnosti. Mezi jeden takovýto parametr tvarové p esnosti 

u kvality válcových ploch rota ních sou ástí pat í odchylka kruhovitosti. I proto je stále 

nována vysoká pozornost zdokonalování m ení odchylek tvaru, p edevším kruhovitosti. 

Pro m ení odchylek kruhovitosti se v praxi používají r zné m icí metody hodnocení, 

zné m ící techniky a také m icí za ízení. M icí metody rozd lujeme na spojité 

a nespojité. M ící za ízení m žeme rozd lit do dvou skupin a to na klasické konven ní 

icí p ístroje a na sou adnicové m icí stroje. 

Diplomová práce poukazuje na tuto problematiku a je zam ena na hodnocení 

odchylek kruhovitosti chromové oceli 100Cr6. Tyto odchylky se hodnotily na vnit ních 

ložiskových kroužcích a p i r zných parametrech. 

Cílem tohoto experimentu je porovnání a vyhodnocení výsledk  odchylek kruhovitosti 

nam ených na konven ním m ícím p ístroji a na sou adnicovém m ícím stroji. 
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1 Charakteristika spole nosti The TIMKEN Company  
   (Timken eská Republika s.r.o.) 
 

Spole nost The TIMKEN Company (Timken eská republika s.r.o.) prodala 

spole nosti  JTEKT  Corporation  (Koyo  Bearings  eská  republika  s.r.o.)  práva  na  výrobu  

jehlových a vále kových ložisek a od 1.1. 2010 se tak stala p edním sv tovým výrobcem 

chto ložisek. Vzhledem k tomu, že se tato událost uskute nila v nedávné dob , nebudu ji 

brát v úvahu, protože tím vzniklé zm ny ješt  nejsou doposud zcela známé. A budu se tedy 

dále soust edit jen na do té doby známou spole nost Timken. 

 

„V dnešním sv  plném konkurencí se každá spole nost snaží získat co nejv tší tržní 

podíl a zvlášt  pokud se jedná o nadnárodní americký koncern, kterým je nap . spole nost 

The Timken Company (Timken). Spole nost Timken se zam uje na výrobu dvou 

základních strojírenských komodit – je t etím nejv tším producentem ložisek, p evážn  

vále kových, jehli kových a kuželíkových (obr. 1), kladek a produkci slitinové oceli. 

Výrobky jsou využívány v r zných oblastech strojírenství, p edevším v automobilovém 

pr myslu. Není výjimkou, že výrobky zna ky Timken najdete i v takových renomovaných 

vozech jako jsou nap íklad BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Audi, Volkswagen, 

Maserati, ale také i tuzemská automobilka Škoda Auto a Hyundai Motor Manufacturing 

Czech. Za zmínku stojí i to, že Timken ložiska má ve svých kolech i vysokorychlostní vlak 

Talgo 350 ve Špan lsku a také sonda Spirit vyslaná na Mars. Hlavním a prvotním cílem 

spole nosti je zabezpe it pot ebnou jakost výrobk , která je spojena se spokojeností 

zákazník  a to hlavn  díky systému technických a organiza ních opat ení [1].“ 

 

„Timken je celosv tovým dodavatelem vysp lých technologických ešení pro snížení 

ení a p enos sil.  Spole nost se sídlem v Cantonu, Ohio, U.S.A. založil v roce 1899 Henry 

Timken, který si nechal patentovat jako první na sv  konstruk ní návrh kuželíkového 

ložiska, což se stalo základem r stu této spole nosti. Dnes již daleko p ekonali hranice 

svých za átk  a zákazník m nabízí širokou škálu ešení pro snížení t ení, v etn  ložisek, 

souvisejících komponent , speciálních ocelí a služeb. Celosv tová výrobní, technologická 

a prodejní sí  této spole nosti je rozprost ena ve 27 zemích na p ti kontinentech. Pobo ky 

v eské republice (Timken eská Republika s.r.o.) – v Olomouci, Brn  a Praze – 

jsou oporou jejich innosti v zemi, v Evrop  i ve sv . Timken je spole ností stabilní 

s dlouhodobou perspektivou [1].“ 
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„Výrobní závod v Olomouci vyrábí vále ková a jehli ková ložiska (obr. 1), kladky 

do kolejni ek se šroubem, VT kladky, kombinovaná ložiska a p íslušenství (vnit ní a vn jší 

kroužky, koncové podložky a samostatné komponenty), která jsou ur ená a používaná 

evážn  v pr myslových aplikacích a p edevším pro automobilový pr mysl a další 

strojírenské závody. Výrobní procesy závodu zahrnují soustružení, vrtání, frézování, 

tepelné zpracování, broušení a montáž ložisek. Závod má certifikaci managementu jakosti 

ISO/TS 16949 pro automobilový pr mysl, SN EN ISO 14001 – environmentální 

management a certifikaci dle mezinárodní normy SN EN ISO 18001 – bezpe nosti práce 

( íloha A). Další certifikace závod získal od jeho mnohých zákazník , kte í vyžadují 

spln ní nejp ísn jších norem a standard  specifických pro automobilový pr mysl. Firma 

neustále dbá na dodržování všech zákonných p edpis  a norem a v nuje obrovskou 

pozornost v oblasti bezpe nosti práce a vlivu spole nosti na životní prost edí [1].“ 

 

„U všech vyráb ných typ  ložisek je obdobný výrobní proces. Vstupním materiálem 

pro výrobu jsou trubky z chromové oceli 100Cr6 (14 109), ze kterých jsou vysoustruženy 

základní díly ložisek, vnit ní a vn jší kroužky a VT kladky. Ty jsou dále tepeln  

upravovány kalením do solné lázn , což je hlavní deviza výrobního závodu Timken 

v Olomouci a to práv  kv li tvarovým deformacím výrobk , které by v p ípad  použití 

klasického kalení do oleje, m li negativní vliv na kruhovitost a další d ležité parametry 

finálního produktu. Následnou technologickou operací je broušení s p esností na tisícinu 

milimetru, dále pak soustružení, kompletace z hotových sou ástí na hotové výrobky, 

konzervace, balení a expedice. Pro zajišt ní požadované kvality je využito služeb 

servisních odd lení a systému kontroly celého procesu, což zahrnuje i metrologickou 

laborato  [1].“ 

 

„V olomouckém závod  se jakostí výrobk  zabývá odd lení jakosti, jehož sou ástí 

je i metrologie. V t chto daných odd leních dochází ke kontrole a p em ování sou ástí 

na vysoce p esných m ících p ístrojích. Zvlášt  pak ve svém výrobním procesu v nuje 

velkou pozornost odchylkám m ení kruhovitosti, které se provádí na speciálních 

idlech, umíst ných v m rové laborato i. Dále se zde provádí samoz ejm  i m ení 

dalších úchylek tvaru a polohy a také kalibrace mnoha druh  m idel a další innosti spjaté 

s výrobním procesem závodu [1].“ 
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Jedním z nejmodern jších m idel v metrologické laborato i je sou adnicový m ící 

ístroj, který slouží k rychlému a p esnému m ení výrobk , vznikajících ve výrobním 

programu spole nosti. Dále také napomáhá v procesu zavád ní nových produkt ,  

který je bezpodmíne  nutný k zajišt ní požadované kvality výrobk . 

 

        

 
 

       
 

 

 

 

 
Obr. 1 „Ukázka vybraných produkt  spole nosti“ [1] 
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2 P ehled sou asného stavu m ení odchylky kruhovitosti 
 

„Ve výrobním procesu p sobí celá ada faktor , které ovliv ují geometrickou strukturu 

povrchu obrobk . Tato geometrická struktura je soustavou geometrických prvk  povrchu, 

podmín nou tvarem a rozm rem. Mají na ni vliv také vlastnosti, jako jsou: tvar a jeho 

odchylky, nerovnosti a jejich rozmíst ní, trhliny a jiné místní poškození povrchu [2].“ 

 

Nep esnost sou ástí z hlediska metrologie p edstavuje odchylka skute ného 

nam eného povrchu navrhovaného prvku od povrchu geometrického. Geometrická 

povrchová plocha je plocha teoretická, kterou ur ují p edepsané rozm ry. Skute ná 

nam ená povrchová plocha se realizuje v pr hu výroby sou ásti a má náhodný 

charakter. P i vzájemném porovnání obou t chto ploch se vyskytují odchylky tvaru  

a nerovnosti povrchu – vlnitost a drsnost. 

 

2.1 Geometrické tolerance 
 

„Pokud se bere v úvahu pouze jeden tvarový prvek, jeho odchylka od ideálního 

geometrického tvaru se nazývá podle mezinárodní normy odchylka tvaru [3],“ 

která je definovaná a podrobn ji popsána v norm SN EN ISO 1101 z tzv. normy GPS (z 

anglického GPS - Geometrické specifikace a verifikace výrobk ). 

 

„Odchylka geometrického tvaru je míra vychýlení reálného profilu sou ástky od jeho 

skute ného tvaru [5].“ 

 

Geometrické odchylky vzhledem k základn  rozlišujeme na: 

 odchylky sm ru, 

 odchylky polohy, 

 odchylky házení. 

 

Hranice, která se nesmí p ekro it, p i všech t chto geometrických odchylkách  

se nazývá geometrická tolerance. Klasifikace geometrických tolerancí je uvedena 

v následující tabulce (tabulka 2.1). 
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Tabulka 2.1 Klasifikace geometrických tolerancí 

GEOMETRICKÉ TOLERANCE 

osam lé prvky sdružené prvky 

tvar sm r poloha házení 

ímost rovnobežnost poloha kruhové házení 

rovinnost kolmost soust ednost úplné házení 

kruhovitost sklon souosost  

válcovitost tvar profilu soum rnost  

tvar profilu tvar plochy tvar profilu  

tvar plochy  tvar plochy  

 
 

„Pro popisování geometrických tolerancí a odchylek tvaru se používají definované 

zna ky (tabulka 2.2), které jsou uvedeny v mezinárodní norm SN EN ISO 1101  

a odpovídají klasifikaci geometrických tolerancí podle tabulky 2.1. Podrobn jší popis 

žných geometrických charakteristik obsahuje technická dokumentace [4].“ 

 

Tabulka 2.2 „Zna ky pro geometrické tolerance“ [6] 

 
pokra ování tabulky na další stran  
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Pokra ování tabulky 2.2 

 
 

„V mezinárodní norm SN EN ISO 1101 jsou uvedeny pojmy a definice související  

s geometrickými tolerancemi a geometrickými odchylkami. V této norm  se geometrické 

tolerance definují jako pásma, tzv. toleran ní pole, v nichž musí ležet p íslušný reálný 

prvek. Pole m že mít tvar kružnice, válce, plochy mezi dv mi rovnob žnými p ímkami 

nebo mezi dv mi soust ednými kružnicemi, prostor mezi dv mi rovnob žnými plochami 

nebo dv mi souosými válci, atd.. Ve v tšin  p ípadech jsou odchylky výsledkem 

výrobního procesu a dají se identifikovat m ením a v norm  ISO 1101 se odchylka 

nedefinuje, p emž její definice zní: Odchylka je hodnota rovnající se ší ce minimální 

zóny, která obsahuje celý tolerovaný tvar, p emž hranice toleran ního pásma mají 

jmenovitý tvar tolerovaného tvarového prvku. Z praktického hlediska je chápána tak,  

že skute ný tvarový prvek má místní odchylku od geometrického ideálního tvaru.  

V p ípad  kontroly shody reálného tvaru prvku s toleran ní polem se podle normy SN 

EN ISO 1101 musí ur it náhradní prvek, který se zjistí v souladu s podmínkami minima 

[7].“ 
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2.2 Normy související s vyhodnocením odchylky kruhovitosti 
 

2.2.1 Norma SN ISO 6318 (01 4410) 
 

„Tato mezinárodní norma byla již zrušena, ale i p esto ji uvedu k dané problematice 

práce. Norma ur uje metrologické termíny, které se používají p i stanovení odchylek 

kruhovitosti [8].“ V této norm  jsou obsaženy definice a termíny ešené problematiky, 

profily, referen ní kružnice, definice referen ních kružnic zaznamenaných k sejmutému 

profilu sou ásti soust ednému s osou otá ení nebo k jeho zobrazení, termíny vyjad ující 

funkci filtr  p ístroj , termíny související s obvodem kruhu a další. Na obr.  2 je schéma 

zobrazující základní definice a pojmy, které se týkají profilu kruhovitosti. 

 
Obr. 2 „Schéma základních definic a termín  z oblasti profilu kruhovitosti (sou adnicová 

soustava): a) válcová sou ást , b) p ný ez válcové sou ásti (grafické znázorn ní)“ [8] 

a)  

b)  

Osa otá ení protínající rovinu 
ení v bod  P 

Osa sou ásti (nedostate  
vyst ed ná) protínající m ení 
v bod  Q 

Excentricita uložení, e 

Rovina m ení 

Radiální zm na 
polom ru,  R 
 Skute ný profil 

kruhovitosti 

Sejmutý profil se 
st edním polom rem R‘ 

Referen ní kružnice 
se st edem Q‘ 

Daná kružnice se 
st edem P‘ 
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„ad. a) Sou ást 

   kde R - je st ední polom r skute né sou ásti, vykazující radiální rozptyl, R; 

   S=f( ) - je vzdálenost skute ného profilu od st edu otá ení P v jakémkoliv sm ru,  

    [8].“ 

„ad. b) Graf 

   kde P‘ - je st ed grafu; 

   Q‘ - p edstavuje pr se ík Q osy sou ásti s rovinou m ení; 

   M - je ur eno takto:  P‘ Q‘ = M . PQ = Me          (2.1) 

R = M R          (2.2) 

S‘ << MS a R‘ << MR [8].“ 

 

2.2.1.1 Základné pojmy [8] 
 
Všeobecné pojmy (povrchy, roviny, osy): 

 "Skute ný povrch – ohrani ující povrch, který t leso odd luje od okolního 

prost edí.  

 Jmenovitá osa otá ení – teoreticky p esná osa otá ení v etene m ícího p ístroje. 

 Okamžitá osa otá ení – skute ná osa otá ení v etene p ístroje v libovolném 

okamžiku.  

 Vztažná (referen ní) osa otá ení – st ední hodnota okamžitých os otá ení v etene 

ístroje. 

 Okamžitá chyba otá ení – vzdálenost mezi polohou okamžité osy otá ení  

a vztažnou osou otá ení. 

 Jmenovitá rovina m ení – rovina kolmá na jmenovitou osu otá ení p ístroje. 

 Rovina m ení – rovina kolmá k vztažné ose otá ení, prochází bodem dotyku 

hodnoceného povrchu s m icím hrotem dotyku p ístroje. 

 Sm r m ení – sm r, podél kterého se ur ují radiální odchylky, protíná osu otá ení 

ístroje v obecné rovin  m ení. 

 Osa sou ástky – p ímka, o níž se p edpokládá, že p íslušná ást sou ástky kolem ní 

je kruhová. 

 Excentricita natavení – vzdálenost v rovin  m ení mezi jejím pr se íkem  

se vztažnou osou otá ení p ístroje a stanoveným st edem profilu sou ástky. 

 Sou initel zesílení – pom r mezi zobrazenou hodnotou na p ístroji a posuvem 

sníma e ve sm ru m ení.“ 
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Profily: 

 „Skute ný profil kruhovitosti – výsledný profil ezu skute ného povrchu kruhové 

sou ástky rovinou kolmou k její ur ené ose, tento termín ur uje jakoukoli ást 

povrchu bez ohledu na její velikost. 

 Transformace profilu – innost transformující profil v kterémkoliv stádiu,  

nap . sníma em, filtrem nebo registra ním p ístrojem. 

 Nesnímaný (skenovaný) profil – profil stanovený dráhou sníma e, zam ující  

se n kdy se skute ným kruhovým profilem, všechna m ení parametr  kruhovitosti 

se vztahují k snímanému profilu. 

 Upravený profil – úmyslná úprava snímaného profilu, provedená pomocí 

elektronického analogového nebo íslicového filtru, který má charakteristické 

vlastnosti.  

 Zobrazený profil – zobrazení snímaného nebo upraveného profilu na p ístroji.“ 

 

2.2.2 Norma SN P ISO/TS 12181 (01 4151) 
 

Název normy: Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Kruhovitost. 

 

2.2.2.1 Základné pojmy [9] 
 

 „kruhovitost (roundness) – vlastnost kruhu, 

 osa kruhovitosti (roundness axis) – osa prvku sdružená s celým základním prvkem, 

 rovina kruhovitosti (roundness plane) – rovina kolmá na osu kruhovitosti uvnit  

celého prostoru prvku.“ 

 

Pojmy týkající se profilu [9]: 

 „skute ný povrch obrobku (real surface of workpiece) – celý prvek skute ného 

povrchu obrobku limitovaný celým sousedním prvkem, 

 vybraná obvodová ára (extracted circumrferential line) – digitální vyjád ení ezu 

skute ného povrchu a roviny kruhovitosti, 

 profil kruhovitosti (roundness profile) – vybraná obvodová ára úmysln  upravená 

filtrem, 

 místní odchylka kruhovitosti LRD (local roundness deviation) – minimální 

vzdálenost bodu profilu od referen ní kružnice, viz (obr. 3 a 4).“ 
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Obr. 3 „Místní odchylka tvaru vnit ní kruhovitosti prvku: 

A - referen ní kružnice, a1 - kladná místní odchylka, a2 - záporná místní odchylka“ [9] 

 
Obr. 4 „Místní odchylka tvaru vn jší kruhovitosti prvku: 

A - referen ní kružnice, a1 - kladná místní odchylka, a2 - záporná místní odchylka“ [9] 

 

Pojmy týkající se referen ní kružnice [9]: 
 „referen ní kružnice (reference circle) – p azená kružnice profilu kruhovitosti  

v souladu se specifikovanou dohodou, ke které se vztahuje odchylka kruhovitosti  

a parametru kruhovitosti, 

 referen ní kružnice nejmenšího pásma (minimum zone reference circle - MZCI) – 

dv  soust edné kružnice uzavírající profil kruhovitosti a mající nejmenší radiální 

vzdálenost, 
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 vn jší referen ní kružnice nejmenšího pásma (outer minimum zone reference 

circle) – vn jší kružnice z dvou kružnic MZCI, 

 vnit ní referen ní kružnice nejmenšího pásma (inner minimum zone reference 

circle) – vnit ní kružnice z dvou kružnic MZCI, 

 pr rná referen ní kružnice nejmenšího pásma (mean minimum zone reference 

circle) – st ední pr rná kružnice z kružnic MZCI, 

 st ední kružnice nejmenších tverc  (least squares reference circle - LSCI) – 

kružnice, kde sou et tverc  místních odchylek kruhovitosti je nejmenší, 

 nejv tší vepsaná kružnice (maximum inscribed reference circle - MICI) – nejmenší 

možná kružnice, která se po obvod  dotýká m eného profilu, 

 nejmenší opsaná kružnice (minimum circumscribed reference circle - MCCI) – 

nejv tší možná kružnice, která se dokola uvnit  dotýká m eného profilu.“ 

 

Pojmy týkající se obvodu kružnice [9]: 
 „vlny za otá ku (undulations per revolution - UPR) – po et sinusových vln 

obsažených v profilu kruhovitosti, 

 obvodová vlnová délka (circumferential wavelength) – obvod referen ní kružnice 

lený UPR.“ 

 

Pojmy týkající se funkce filtr  [10]: 
 „vlnový filtr (wave filter) – filtr operující na uzav eném profilu, p enášející rozsah 

sinusových vln, ke kterým je podíl amplitudy výstupu ke vstupu definován, pokud 

je zeslabení (nap . redukování) podíl ležících vln mimo rozsah na jednom  

nebo obou koncích, 

 enosná charakteristika filtru (transmission characteristic of a filter) – 

charakteristika, která je ozna ována množstvím, kterým je amplituda sinusového 

profilu zmírn ná jako funkce jeho vlnové délky, 

 vlnová hranice (undulation cutt-off) – hranice vlnové délky aplikovaného filtru  

k vytažené obvodové p ímce, 

 enosné pásmo pro profil kruhovitosti (transmission band for roundness profiles) 

– pásmo sinusového profilu vln, které je p enášeno pomocí v tšího,  

než specifikovaného procenta filtrem, definovaného pomocí hodnot horních  

a dolních vlnových hranic.“ 
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Parametry hodnocení odchylky kruhovitosti [9]: 

 „vzdálenost odchylek kruhovitosti (peak-to-valley roundness deviation - LSCI, 

MICI, MCCI, MZCI) RONt – hodnota nejv tší kladné místní odchylky kruhovitosti 

spo ítané z absolutní hodnoty nejv tší záporné místní odchylky, 

 nejv tší vrchol odchylky kruhovitosti (peak-to-reference roundness deviation - 

LSCI) RONp – hodnota nejv tší kladné místní odchylky kruhovitosti ze st ední 

kružnice nejmenších tverc , 

 nejv tší odchylky kruhovitosti (reference-to-valley roundness deviation - LSCI) 

RONv – absolutní hodnota nejv tší záporné místní odchylky kruhovitosti ze st ední 

kružnice nejmenších tverc , 

 st ední kvadratická hodnota odchylky kruhovitosti (rood mean square roundness 

deviation - LSCI) RONq – odmocnina ze sou tu tverc  místních odchylek 

kruhovitosti ze st ední kružnice nejmenších tverc  je vyjád ena podle vztahu (2.3). 

2

0

2

2
1 dLRDRONq     (2.3)

kde: LRD - místní odchylka kruhovitosti, 

 - okamžitý úhel profilu kruhovitosti.“ 

 

2.2.3 Norma SN ISO 4291 (01 4411) 
 

V této mezinárodní norm  jsou uvedeny metody stanovení odchylek kruhovitosti 

ením zm n polom ru s použitím dotykových p ístroj  (sníma ). 

 
„Norma obsahuje: 

a) typy p ístroj  a základní p edpisy, 

b) doporu ení pro použití p ístroj , 

c) metody kalibrace p ístroj  a ov ování jejich vlastností [11].“ 

 
„Dále se používá k hodnocení odchylek kruhovitosti od ideálního tvaru prost ednictvím 

transformovaného profilu získaného za vymezených podmínek, vyjád ených vzhledem  

k jednomu z následujících st ed , kde každý z nich m že být použit samostatn  (obr. 5): 

a) st ed kružnice nejmenších tverc  (LSCI), 

b) st ed nejv tší vepsané kružnice (MICI), 

c) st ed nejmenší opsané kružnice (MCCI), 

d) st ed kružnice nejmenšího pásma (mezikruží) (MZCI) [11].“ 
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Obr. 5 „Metody hledání st edu profilu: fK – odchylka kruhovitosti ší ky mezikruží,  

ve kterém leží k ivka profilu“ [12] 

 
Tato norma dále obsahuje odkazy na související normy, definice a termíny dané 

problematiky, p ístroje a p ílohy. 

 
2.2.4 Norma SN ISO 4292 (01 4412) 
 

„Tato mezinárodní norma uvádí metody íslicového hodnocení odchylky kruhovitosti 

kombinací dvou a t íbodového m ení: 

a) ur ování dvoubodovým m ením (m ení pr ), 

b) ur ování t íbodovým m ením shora (symetrické nebo asymetrické uspo ádání), 

c) ur ování t íbodovým m ením zdola (symetrické uspo ádání) [13].“ 

 
V norm  jsou dále obsaženy odkazy na související normy, definice a termíny dané 

problematiky, zp soby m ení a uspo ádání, podmínky m ení, hodnocení chyb m ení  

a m icí p ístroje. A dále jsou v ní uvedeny tabulky pro každé uspo ádání a názorné 

íklady. 

 

2.3 Odchylky geometrického tvaru 
 

Odchylky geometrického tvaru jsou výsledkem nep esnosti procesu výroby a musí být 

eny a kontrolovány. Odchylka geometrického tvaru je hodnota vychýlení skute ného 

profilu sou ástky od jeho jmenovitého profilu. Dále je tato odchylka stanovená minimální 

z maximálních vzdáleností hodnoceného prvku od prvku obalového. Pro hodnocení 

tvarové p esnosti je normou ur eno kritérium obalových prvk  (obalových ar na profilu 

nebo ploch na t lese). 
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„Obalový prvek definujeme jako ára nebo plocha: 

 mající jmenovitý tvar, 

 dotýkající se hodnoceného prvku (profilu nebo plochy), 

 dotýkající se hodnoceného prvku vn  materiálu [14].“ 

 
V praxi jsou zavedené tyto odchylky tvaru: 

 Na rota ních plochách: 

a) odchylka kruhovitosti (na profilu), 

b) odchylka válcovitosti (na ploše). 

 Na rovinných plochách: 

a) odchylka p ímosti (na profilu), 

b) odchylka rovinnosti (na ploše). 

 

Vysoké nároky funk ních ploch na p esnost geometrického tvaru mají ve v tšin  

ípadech rota ní plochy. 

 
Odchylka kruhovitosti je nejv tší nam ená vzdálenost profilu od obalové (referen ní) 

kružnice. 

 

2.4 Odchylka kruhovitosti 
 

„Kruhovitost jednotlivého tolerovaného prvku se považuje za správnou, když je prvek 

ohrani ený dv ma soust ednými kružnicemi, jejichž radiální vzdálenost se rovná 

edepsané hodnot  tolerance nebo je menší. Umíst ní st ed  t chto kružnic a velikost 

jejich polom  se musí zvolit tak, aby radiální vzdálenost mezi dv ma soust ednými 

kružnicemi byla co nejmenší (obr. 6) [4].“ 

 
Obr. 6 „Hodnocení odchylky kruhovitosti (minimální zóny pro kružnice)“ [4] 
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Správná toleran ní podmínka dvou soust edných kružnic vyplývající z obrázku 

r2< r1 je ozna ená A2. Jejich radiální vzdálenost r2 se rovná a nebo je menší p edepsané 

toleranci kruhovitosti. 

 

„Skute né tvary rota ních ploch se zjednodušen  vyskytují ve dvou tvarech. Bu   

se tvarem blíží k elipse a hovo íme o oválnosti a nebo s ur itým po tem hran po obvod   

a hovo íme o hranatosti (obr. 7) [15].“ 

 
Obr. 7 Odchylka oválnosti a hranatosti (minimální zóny pro kružnice) 

 

2.5 P iny vzniku geometrických odchylek [3] 
 

„Všeobecn  vznikají odchylky od ideálního geometrického tvaru vlivem: 

 použitého obráb cího stroje, 

 obrobku, 

 nástroje, 

 prost edí.“ 

„Obráb cí stroj – má nejv tší vliv na odchylky geometrického tvaru a v tšinou  
                                 ho ovliv ují tyto faktory: 

 odchylka polohy osy rotace obrobku a vodících ploch obráb cího stroje, které 

nejsou rovnob žné, 

 chv ní stroje, 

 pružné deformace stroje.“ 

„Obrobek – ovliv uje odchylku tvaru jenom áste , a to: 

 uvoln ním zbytkových nap tí, 

 smršt ním po obráb ní, 

 nehomogenitou materiálu, 

 tepelným ovlivn ním, 

 stárnutím.“ 



Diplomová práce 

 
- 27 - 

 
„Nástroj – má p evládající vliv na drsnost obrobených ploch. Hlavní faktory jsou:  

 opot ebení, 

 geometrie, 

 posuv.“ 

„Prost edí – m že také ovliv ovat odchylky od ideálního geometrického tvaru: 
 chv ním, p enášeným z obráb cích stroj  stojících v blízkosti, 

 chv ním, p enášeným z blízké dopravy, hlavn  t žkých nákladních automobil  

a m stské hromadné dopravy, 

 zm nou okolní teploty.“ 

„Všechny tyto faktory zp sobují odchylky obrobk  od ideálních geometrických tvar .“ 

 

2.6 Analýza harmonických složek profilu [16] 
 

„Základním p edpokladem hodnocení úchylek kruhového tvaru je ur ení jejich 

velikostí i po tu a t íd ní podle frekvencí. P i otá ení sou ásti kruhového tvaru a snímání 

profilu povrchu v jednom bod  projde b hem jedné otá ky každá nerovnost místem 

kontroly jen jednou. Profil povrchu lze nahradit adou sinusoid, jejichž frekvence se 

vyjád í po tem vln (nerovností) na otá ku UPR (Undulation Per Revolution) - 1, 2, ....., n - 

sou ásti. Uvedené sinusoidy p edstavují harmonické složky ("harmonics") profilu povrchu. 

Rozd lení harmonických složek profilu povrchu podle frekvencí, stanovení amplitud a fází 

se provádí metodou nazvanou Rychlá Fourierova transformace. Aplikace této matematické 

metody vyžaduje datové soubory obsahující 2n bod . P vodn  používané metody dopln ní 

soubor , nap . interpolací, n kdy nep ízniv  ovlivnily vlastnosti profilu povrchu. Taylor 

Hobson využívá k úprav  soubor  Winogradovu transformaci, která neovliv uje 

objektivitu hodnocení harmonických složek profilu. Analýzy harmonických složek 

umož ují posuzovat vztahy mezi výsledky m ení kruhovitosti a nep esnostmi výrobních 

proces  nebo funk ními charakteristikami povrch , nap . hlu ností ložisek. Malé 

frekvence harmonických složek se zpravidla vztahují k chybám se ízení a nastavení. 

Nap . 1. harmonická (1 UPR) je zp sobena nesoust edností os sou ásti a rotace. B žn  

se tato nesouosost odstra uje a p íp. hodnota úchylky se zaznamenává p ed zobrazením 

profilu. 2. harmonická (2 UPR) p edstavuje ovalitu, která m že být výsledkem chybného 

obráb ní nebo naklon ní válcové sou ásti. Další harmonické složky nízkých hodnot 

mohou vzniknout upínáním sou ástí ve sklí idlech. V p ípad , že sklí idlo sou ást  
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i upínání deformuje, má sou ást po obrobení válcový tvar. Uvoln ním ze sklí idla se tvar 

sou ásti "m ní" v závislosti na po tu upínacích elistí sklí idla. Další harmonické složky  

s nízkými až st edními frekvencemi mohou vznikat chv ním ve výrobním procesu. Vyšší 

frekvence harmonických složek se obvykle spojují se stopami, které na povrchu 

zanechávají ezné nástroje. Obvykle jsou harmonické složky profilu povrchu využívány 

implicitn . Volbou filtru pro analýzu jsou cílen  vy azeny ur ité harmonické složky  

z hodnocení. Nap . filtr 1-15 UPR lze použít k vy azení stop po nástroji a zlepšit tak 

rozlišení chyb zp sobených se ízením a p ípadným chv ním. Využitím filtru 50-500 UPR 

lze potla it projevy chv ní  a umožnit hodnocení stop po nástroji. V n kterých p ípadech, 

nap . p i m ení ložisek, je výhodné sledovat harmonické složky ve více rozsazích. Každý 

rozsah totiž p edstavuje a umožní hodnotit jiné funk ní charakteristiky (t eba hlu nost 

nebo pískání ložisek). Amplitudy frekvencí p i ur itých rychlostech otá ení ložisek jsou 

asto využívány jako kontrolní parametry. Spole nost Taylor Hobson vyvinula speciální 

program "Velocity Analysis" pro hodnocení harmonických složek valivých ložisek. 

Program umožní posuzovat vliv jednotlivých harmonických složek profilu povrchu  

na funk ní charakteristiky a stanovení mezních tolerancí pro každý rozsah frekvencí  

(obr. 8 a 9).“ 

 

 
Obr. 8 „Diagram harmonických složek z analýzy kruhovitosti – nižší hodnoty UPR  

se vztahují k se ízení a upínání; zdrojem vyšších UPR jsou stroje nebo ezné nástroje“ [16] 
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Obr. 9 „Výsledky hodnocení „Velocity Analysis“ Taylor Hobson – diagram úchylek 

kruhovitosti (vlevo) a záznam harmonických složek profilu povrchu“ [16] 

 

2.7 Sou asné tendence v zobrazování a hodnocení profilu kruhovitosti 
[17] 
 

„Libovolný profil kruhovitosti je možné zobrazit v polárním systému sou adnic jako 

závislost momentální hodnoty polom ru r na úhlu , který ur uje pozici tohoto polom ru 

(obr. 10). Tato funkce je periodická (s periodou 2 ), proto se ji dá podle tvrzení Fouriera 

vyjád it jako sou et len  kone né nebo nekone né trigonometrické ady, v podob   

tzv. kone ného cosinusového obrazu transformace - závislost (2.4): 

 
k

n
nn ncrr

1
0 )(cos)(    (2.4) 

kde: 

r0 - polom r st ední kružnice, 

cn - amplituda složené cosinusoidální funkci ádu n = 1, 2, 3, 4..., 

 - úhel ur ující pozici momentální hodnoty polom ru r, 

n - fázové posunutí této funkce, 

 n - harmonické íslo.“ 
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Obr. 10 „P íklad profilu kruhovitosti v polárním systému sou adnic“ [17] 

 

„Po rozvinutí vzorce (2.4) dostáváme: 

 
k

n
nnn nnnncrr

1
0 )sinsincos(cos)( .“   (2.5) 

 

„Ozna íme: 

nnn anc cos ,    (2.6) 

nnn bnc sin ,    (2.7) 
 

nem lo by se opomenout, že pro analytické využití m žou posloužit také vzorce: 

 

)()(cos)(1 2

0

dnran ,     (2.8) 

)()(sin)(1 2

0

dnrbn .“     (2.9) 

 

„Po využití ozna ení (2.6) a (2.7), dostáváme rovnici (2.10): 

 
k

n
n

k

n
n nbnarr

11
0 sincos)( .“   (2.10) 

 

„Z ozna ení (2.6) a (2.7) vyplývá: 

 
22

nnn bac     (2.11) 
 

a    
n

n
n b

ancot    nebo   
n

n
n a

bntan .“      (2.12) 
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„Jestliže perioda prom nlivosti funkce r( ) se rozd lí na N r zných díl  a kdy  

v po áte ních a koncových bodech jednotlivých díl  1, 2, 3, ... funkce r( ) se rovná 

hodnotám r1, r2, r3, ..., tak konstanty an, bn m žou být vypo ítány ze vzorc  používaných 

pro numerické výpo ty: 

 
N

p
pn N

npr
N

a
1

2cos2 ,    (2.13) 

 
N

p
pn N

npr
N

b
1

2sin2 .“    (2.14) 

 

„Rovnice (2.13)  a  (2.14) dovolují rozložit libovolný profil na cosinusoidalní vlny. 

Kruhový profil se m že zobrazit jako funkce vzdálenosti R( ) te né v bod  P od pólu 

soustavy sou adnic (obr. 5). Pokud se bude funkce r( ) považovat za rovnocennou funkci 

R( ), libovolný profil kruhovitosti se zobrazuje v podob : 

 

      
k

n
nn nCRR

1
0 )(cos)(     (2.15) 

nebo 
k

n
n

k

n
n nBnARR

11
0 sincos)(    (2.16) 

 
kde R0 - polom r st ední kružnice.“ 

 

„V závislosti na hodnot  st ední kružnice R0 se dostává rovnice (2.15) v podob : 

 

         
k

n
nn nCR

1
)(cos)( .“    (2.17) 

 

„Je to momentální hodnota vzdálenosti bod  skute né k ivky profilu od st ední 

kružnice, tvo ící funkci pozice .“ 

 

„Z praktických d vod  vyjád ení vzorce (2.17) bude srozumitelný jako funkce 

edstavující reálný profil kruhovitosti a p íslušné funkce F( ) - zm ený profil 

kruhovitosti vztažnou metodou.“ 
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Obr. 11 „Geometrická interpretace n kterých vlastností profil  kruhovitosti zakreslených 

pomocí funkce rozvinuté ve Furierov ad  charakterizující jeho pr h“ [17] 

 

„Jestli se bude brát v úvahu vliv pouze jedné harmonické na profil kruhovitosti,  

tak funkce ur ující tento profil bude - p i ignoraci fázového posunutí - ve tvaru: 

 
                                                  nCRR nn cos)( 0 .“     (2.18) 
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„Naproti tomu vynechání R0 profilu kruhovitosti je stanoven závislostí: 

 
                                                     nCR nn cos)( .“     (2.19) 

 

„Funkce (2.18) s prvním lenem, pro malou vzdálenost geometrického st edu profilu  

od jeho st edu otá ení, ukazuje v jakém stupni je excentrický (závislost (2.20) a obr. 11). 

 
                                                        cos)( 11 CR .“      (2.20) 

 

„Funkce s druhým lenem poukazuje v jakém stupni je profil oválný (závislost (2.21)). 

 
                                                     2cos)( 22 CR .“      (2.21) 

 

„Funkce s t etím lenem p edstavuje stupe  trojhrannosti, s tvrtým - ty hrannosti.“ 

 

„P esnost provedení oválných ástí stroj  v závislosti na profilu kruhovitosti m žeme 

zcharakterizovat pomocí definice podobnosti nebo syntaktického (strukturálního) popisu,  

s využitím tzv. algebry obrysu. Doposud toto ale nenalezlo praktické využití v metrologii 

profilu tvaru.“ 

 

„Základním kritériem profilu kruhovitosti, shodn  s normou ISO, je velikost jeho 

odchylky, tzv. odchylkou kruhovitosti R (n kdy ozna ované Rmax). Tato odchylka  

je ur ována s ohledem na p ijaté vyhodnocovací metody (LSCI, MCCI, MICI, MZCI), 

podle p íklad  zobrazených na obr. 13.“ 

 

„Popis odchylky kruhovitosti je jednoduchý, protože se opírá na stanovení nejv tší  

a nejmenší hodnoty m ícího p ístroje b hem otá ky m ené sou ásti.“ 

 

„Tento parametr je obzvláš  vhodný pro stanovení odchylek tvaru pro pravidelné 

profily (nap . pro ovalitu). V praxi se nej ast ji pracuje s odchylkou kruhovitosti  

se složitým pr hem. V souvislosti s tím informace podávaná tímto parametrem je n kdy 

nedostate ná. Tento parametr má vliv hlavn  na dynamický stav spolupracujících povrch . 

V poslední dob  se za ala intensivn  rozvíjet stavba p ístroj  pro m ení odchylek tvaru.  

V t chto p ístrojích jsou pohyby m ícího dotyku zv tšené a automaticky zapisovány  

v polárních nebo pravoúhlých sou adnicích na papí e nebo na monitoru.“ 
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„V sou asnosti jsou n které p ístroje vybaveny mikropo íta em, který dovoluje  

na p ímé ur ování libovolných parametr , p i libovoln  zvolené vztažné kružnici. Úmyslné 

je definovat jiné parametry, které by dávaly víc informací o pr hu profilu kruhovitosti.“ 

 

2.8 Parametry hodnocení odchylky kruhovitosti 
 

„Odchylky kruhovitosti jsou m ené v rovinách kolmých na osu kontrolované rota ní 

plochy. Normou je stanovený nejmenší po et m ení a poloha rovin m ení v závislosti  

na délce válcové plochy a pom ru délky a pr ru [14].“ 

 

„Funk ní plochy rota ního tvaru jsou významné z hlediska jejich etnosti a hlavn   

z hlediska požadavk  na geometrickou jakost. Geometrická jakost v tomto p ípad  také 

zahrnuje kruhovitost a složky struktury povrchu – vlnitost povrchu a drsnost povrchu. 

Vlnitost povrchu je do kruhovitosti bu  zahrnuta, anebo filtrací eliminována. Drsnost 

povrchu není po obvodu zjiš ována (jedná se o složku podélnou; je odfiltrovaná 

polom rem zaoblení hrotu sníma e - r) (obr. 12). P esnost metody závisí na tvaru dotyku 

na snímaném profilu, který vykresluje dráhu dotyku sníma e [14].“ 

 
Obr. 12 „P íklad snímaného profilu na konven ním p ístroji spojitou metodou“ [18] 

 

Pro dokonalou a kvalitní funkci dvou na sob  závislých rota ních sou ástí  

(nap . ložisko - h ídel) se požaduje: 

 vysoká p esnost rozm , 

 vysoká p esnost tvaru a polohy, 

 nízké hodnoty drsnosti povrchu, 

 nízké hodnoty vlnitosti povrchu. 
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„Pro hodnocení kruhovitosti je všeobecn  pot ebné získat skute ný profil rota ní 

sou ásti v rovin  kolmé na jeho osu a ten porovnat s kružnicí (ideální profil), jejíž polohu 

i posuzovanému profilu je zapot ebí ur it podle ur itých pravidel. Odchylka 

kruhovitosti je prezentována jako radiální velikost rozdílu obou profil  [18].“ 

 

i m ení odchylky kruhovitosti je zapot ebí pracovat s profilem, který je získáván 

souvislým zaznamenáváním okamžitých poloh jednotlivých bod  obvodu z m eného 

objektu. Standardní podmínky m ení a hodnocení kruhovitosti je nutné zabezpe ovat 

pomocí daných technických p edpis . 

 

Pro získání íselných hodnot odchylek kruhovitosti je zapot ebí ud lat adu krok ,  

ze kterých každý z nich ur itým zp sobem ovlivní jejich p esnost. 

 

„K t mto základním krok m pat í: 

 stanovení kritérií pro hodnocení kruhovitosti; 

 získání informací z povrchu m eného rota ního objektu, které je možno 

realizovat spojitým nebo diskrétním snímáním. P i diskrétním zp sobu snímání 

je možno využít dvoubodovou nebo t íbodovou metodu, nebo m ení sou adnic 

omezeného po tu bod  z obvodu pomocí sou adnicového m ícího stroje.  

Oba tyto zp soby však pat í mezi metody zjednodušené; 

 zpracování signálu nesoucího informace; 

 vyhodnocení a interpretace výsledk  m ení [14].“ 

 

„Možnosti náhradních prvk  - kružnic zaznamenaných k zesnímanému profilu sou ástky, 

soust edného s osou rotace nebo jeho zobrazení [8].“ 

 

„St ední kružnice nejmenších tverc  (LSCI) – kružnice, u které je sou et tverc  

odchylek od snímaného nebo upraveného profilu nejmenší (obr. 13a). 

Nejmenší opsaná kružnice (MCCI) – nejmenší kružnice, kterou je možno nakreslit 

okolo snímaného nebo upraveného profilu h ídele (obr. 13b).  

Nejv tší vepsaná kružnice (MICI) – nejv tší kružnice, kterou je možno nakreslit  

do snímaného nebo upraveného profilu otvoru (obr. 13c). 

Nejmenší pásmo – mezikruží (MZCI) – dv  soust edné kružnice, které obklopují 

snímaný nebo upravený profil a mají nejmenší radiální vzdálenost (obr. 13d) [11].“ 
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„V mezinárodní norm SN ISO 4291 – Metody hodnocení odchylek kruhovitosti –  

je odchylka kruhovitosti definovaná jako rozdíl polom  vepsané kružnice do profilu  

a opsané kružnice okolo profilu a jejich st ed je totožný se st edem referen ní kružnice 

[11].“ 

 
Obr. 13 „Referen ní kružnice pro hodnocení kruhovitosti“ [14] 

 

„V závislosti na p ijaté vztažné kružnice (LSCI, MCCI, MICI, MZCI) je možné 

definovat a zapisovat r zné parametry profilu kruhovitosti. Jednotlivé vztažné kružnice 

zásadn  ovliv ují hodnotu parametr  vyhodnocující profil kruhovitosti. Je to jednouché 

zpozorovat na p edstavených p íkladech hodnocení odchylky kruhovitosti r znými 

vztažnými kružnicemi p i stejném profilu kruhovitosti (obr. 13). Bylo to také uvedeno  

ve zrealizovaných teoretických a experimentálních v deckých pracích. Bylo zjišt no,  

že v praxi, v nejvíce krajních podmínkách, vztah odchylek kruhovitosti, vyzna ených  

pro dv  vztažné kružnice, se m že pohybovat v rozsahu 1÷1,5, a teoreticky m že 

dosahovat dokonce 2.  Bylo také ukázáno, že ze ty  použitých vztažných kružnic, nejvíc 

dobrých vlastností má st ední kružnice (LSCI). Rozhodly o tom jednozna nost  

a jednoduchost íselného vyzna ení, a také dobré spojení s mnoha provozními požadavky 

[17].“ 

 
„Na hodnocení profilu kruhovitosti pomocí jakéhokoliv parametru má vliv druh 

použitého elektrického filtru [17].“ 



Diplomová práce 

 
- 37 - 

 
Parametry s amplitudovým charakterem [17]: 
 

„V ložiskovém pr mysle je používán parametr Rsr1, který je aritmetickým pr rem  

í maximálních výšek nerovností (vln), které se nacházejí na obvodu zkoumané sou ástky 

(obr. 14), definován pro jakoukoliv vztažnou kružnici Rsr1LSCI, Rsr1MCCI, Rsr1MICI, Rsr1MZCI.“ 

  3
532

1
RRRRsr

     (2.22) 

 
„V normaliza ních dokumentech bývalé Rady Vzájemné hospodá ské pomoci 

(Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) byl doporu ený parametr Rsr2, tj. aritmetický pr r 

osmi maximálních výšek nerovností (vln), kde každá je definována jen na jedné osmin  

délky obvodu m ené sou ástky - závislost (2.23) (obr. 15).“ 

8
... 821

2
RRRRsr

    (2.23) 

 
„Charakteristickou vlastností skute ného profilu je to, že prom nlivost nerovností 

povrchu je náhodného charakteru. Proto sm rnice, které m žou nejlíp popsat tento stav 

jsou statistické parametry, tj. st ední aritmetická odchylka profilu kruhovitosti Ra  

a pr rná kvadratická odchylka Rq. Parametr Ra je st ední aritmetickou absolutní 

odchylkou profilu nam ených na vztažné kružnici (st ední kružnice LSCI) (obr. 16).“ 
N

i
ia y

N
R

1

1

    (2.24) 

kde: yi - odchylka i-tého bodu profilu kruhovitosti. 

 
„Mírou rozptylu nerovnosti povrchu ve vztahu ke vztažné kružnici (st ední kružnici)  

je také standardní empirická odchylka. Proto byl p ijat parametr Rq (obr. 16), který  

je pr rnou kvadratickou odchylek profilu zm eného od st ední kružnice, podle vztahu.“ 

N

i
q yR

1

2
1

     (2.25) 

 
„P i využití trigonometrické Furierovy ady, po provedení p íslušných výpo , m že 

být profil kruhovitosti p edstaven jako árový obrazec (diskrétní). Ze souboru amplitud   

se vybírají amplitudy se t emi nejv tšími hodnotami - jsou považovány za tzv. harmonické 

dominantní (Cn1,  Cn2,  Cn3). Tyto harmonické hodnoty mohou být parametry odchylek 

kruhovitosti, a obzvláš  nejv tší harmonická hodnota.“ 
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Obr. 14 „P íklad profilu dovolující nadefinovat st ední hodnotu kruhovitosti Rsr1“ [17] 

 
Obr. 15 „P íklad profilu dovolující nadefinovat st ední hodnotu kruhovitosti Rsr2“ [17] 

 
Obr. 16 „Geometrická interpretace parametr  kruhovitosti Ra, Rq; yi - momentální 

vzdálenost profilu od st ední kružnice, R - odchylka kruhovitosti“ [17] 

 

 



Diplomová práce 

 
- 39 - 

 
„Hodnoty t í harmonických dominujících rozhodují o nepravidelnosti profilu 

kruhovitosti. V návaznosti na to m žeme p ijmout tzv. sou initele nepravidelnosti k1,  k2, 

k3, podle vztah .“ 

1

2
1

n

n

C
Ck

,           1

3
2

n

n

C
Ck

,           2

3
3

n

n

C
Ck

   (2.26) 

 
„V p ípad , kdy se výše uvedené sou initele za ínají shodovat, znamená to  

více nepravidelný skute ný profil.“ 

 
Parametry dynamického charakteru [17]: 
 

„Všechny výše uvedené parametry hodnocení odchylek kruhovitosti jsou svázané  

s amplitudou pr hu skute ného profilu. Následn  úrove  chv ní hotových strojních 

sou ástí, nap . valivých ložisek, se ur uje pomocí parametr  svázaných s rychlostí  

nebo zrychlením kmit . Proto se také zdají být vhodn  mí ené innosti sm ující  

pro zavedení takovýchto parametr  do hodnocení odchylek kruhovitosti, které jsou 

svázané z rychlostí kmit  pohybujícího se dotyku po m ené ploše. P íkladem t chto 

parametr  je parametr SVU a také parametr PC definován vztahem: 

  ov

d

n
VPC

     (2.27) 

kde: 

Vd - rychlost kmit  dotyku m ícího p ístroje ve sm ru polom ru m ené sou ásti, 

nov - rychlost otá ení m ené sou ásti.“ 

 

2.9 Metody m ení odchylky kruhovitosti 
 

„Kontrola p esnosti tvaru – kruhovitosti – je z hlediska funkce sou ásti mimo ádn  

ležitá. P esné m ení kruhovitosti povrchu má zásadní význam pro zabezpe ení správné 

a spolehlivé funkce povrchu. Nap . valivá ložiska, jejichž funk ní povrchy nemají p esný 

kruhový tvar, se vyzna ují v tším sklonem k hlu nosti i v tší pravd podobností p ed asné 

funk ní poruchy [16].“ 

 

„Odchylka kruhovitosti ve výrob  valivých ložisek ale i jiných rota ních sou ástek      

je jedním z nejsledovan jších parametr  kvality ploch. Spole  s drsností povrchu 

významn  ovliv uje úrove  vibrací rotujících ástí a tím i kvalitu celého za ízení. 
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I z tohoto d vodu je stále v nována vysoká pozornost zdokonalování metod hodnocení  

této odchylky a m icí technice. Vlastní m ení a vyhodnocení nemá za úkol pouze zjistit 

velikost odchylky, ale i umožnit získávat informace využitelné v procesu tvorby povrchu, 

obráb ní s cílem korigovat a zlepšovat technologické postupy [16].“ 

 

icí metody rozd lujeme: 
 

 „spojité metody – jsou to metody, p i kterých je po celou dobu m ení dotykový 

sníma  p íslušného p ístroje v kontaktu s povrchem m ené sou ástky. Rozd lují  

se na metody absolutní, relativní a skenovací [16].“ 

 „nespojité metody (diskrétní metody) – jsou založeny na m ení sou adnic 

omezeného po tu bod  z povrchu m ené sou ásti (obr. 17). M ení se provádí  

na sou adnicových m icích strojích. Pomocí n kolika získaných bod  dostáváme 

ibližnou informaci o tvaru, pop ípad  poloze m ené plochy. Následn   

se vypo ítá sou adnice st edu kružnice a její pr r. Provedením tohoto postupu 

ovšem získáváme pouze teoretický tvar a polohu kružnice [16].“ 

 
Obr. 17 „Snímání bod  nespojitou metodou“ [14] 

 

ení kruhovitosti povrchu lze obecn  provád t jedním z následujících zp sob : 
 

 „ ením shodnosti pr  v ad  r zných ez  po obvodu kruhového tvaru 

(dvoubodová metoda) – je to nejjednodušší a nejmén  p esná kontrola kruhovitosti 

(obr. 18) [16].“ 

 „sou ást je uložena a otá í se v prizmatické podložce tvaru V, p itom je zm na 

tvaru zaznamenávána m icím dotykem úchylkom ru (t íbodová metoda) – hodnoty 

ení ovlivní nerovnosti povrchu podél délky uložené sou ásti (obr. 18) [16].“ 



Diplomová práce 

 
- 41 - 

Obr. 18 „Relativní metody: a) dvoubodová metoda, b) t íbodová metoda symetrická,  

c) t íbodová metoda nesymetrická“ [14] 

 

 „sondou sou adnicového m icího stroje (CMM) – jsou snímány body po obvodu 

povrchu a z nich je vypo tena kruhovitost. M ení v tšího po tu bod  je asov  

náro né, menší po et bod  ovlivní p esnost výsledku. Výsledkem je ur ení hodnot 

sou adnic m ených bod  jdoucích za sebou na charakteristické e m eného 

profilu. Rozložení bod  je se vzájemným rozestupem asto menším než 0,1 mm. 

Tím dosáhneme vysoké hustoty skenování bod  a získáme podrobné informace  

o m eném povrchu sou ásti (obr. 19) [16].“ 

 
Obr. 19 „Snímání bod  skenovací metodou“ [18] 

 

 „kruhovitost stanovená z m ení zm n polom ru sou ásti vzhledem k rota ní 

(kruhové) základn  – na rozdíl od p edchozích se v tomto p ípad  jedná  

o nespojitou metodu m ení kruhovitosti. Dotykovou sondou je snímán velký po et 

bod  na obvodu a z nich je vzhledem ke st edu sou ásti vypo tena kruhovitost. 

Tato nejp esn jší metoda vyžaduje speciální, a tedy nákladn jší m idlo [16].“ 

 

„Volba metody m ení kruhovitosti bude ovlivn na požadovanou p esností i rozsahem 

kontroly a samoz ejm  náklady [16].“ 
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„S vývojem strojírenské výroby se stále více prosazují požadavky na vysokou p esnost 

kontroly kruhovitosti. Její zajišt ní vyžaduje využití zmín ných jednoú elových m idel. 

Požadavky na vyšší p esnost doprovází i zm na rozm rové úrovn , což má praktické 

sledky [16].“ 

 
„Vysoké p esnosti sou ástí odpovídá tolerance kruhovitosti v rozsahu 0,1 µm až 1 µm. 

Zatímco délku 1 mm si asi umí p edstavit každý, velikost mikrometru je již "neviditelná" 

(obr. 20) - skute  jde o mikroskopické m ení. Pro p edstavu: tlouš ka papíru  

je asi 0,1 mm, tlouš ka filmu otisku prstu je min. 0,01 mm, velikost jemného prachu  

a bakterií je 0,01 - 0,001 mm a velikost ástic tabákového kou e je asi 1 - 0,1 µm.  

Z uvedeného vyplývá, že m ení m že být snadno ovlivn no kontaminací ásticemi 

tabákového kou e, prachem a otisky prst . Proto existují p ísná opat ení ke kontrole  

i ízení prost edí a k manipulaci v procesu p esných m ení [16].“ 

 

 
Obr. 20 Znázorn ní mikrometru [19] 

 

2.10 M ící za ízení na m ení odchylky kruhovitosti [20] 
 

„Rozvoj strojírenských technologií, zam ený na dosažení vyšší kvality a užitné 

hodnoty výrobk  a spojený s rozši ováním sou ástkové základny i využíváním nových 

konstruk ních materiál  a progresivních výrobních metod, vytvá í stálý inova ní tlak  

na konstrukci a výrobu moderní m icí a kontrolní techniky.“ 
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„Vývoj moderní m icí techniky, p ímo ovliv ovaný pot ebami metrologické praxe,  

je p edevším zam en na technickou kvalitu m icích prost edk , která je vyjád ena 

esností, ale i rozsahem m ení, univerzálností využití, produktivitou m ení, možnostmi 

a kvalitou zpracování výsledk  a adou dalších aspekt . Z uživatelského hlediska bude 

významná i ekonomická dostupnost nové m icí techniky. Proto p edpokladem úsp šnosti 

i dále uvedených p ístroj  bude vyváženost jejich technické kvality, uživatelské poptávky  

a po izovacích, p ípadn  provozních náklad .“ 

 

„Na m ení odchylek kruhovitosti se používají r zné metody i r zné m ící p ístroje. 

ící za ízení m žeme rozd lit podle více kritérií. Podle toho jakou metodu zvolíme,  

s jakou p esností chceme m it a jaké množství sou ásti budeme m it.“ 

 

„M ící za ízení se rozd luje na: 

 konven ní m ící p ístroje, 

 sou adnicové m ící stroje (CMM).“ 

 

2.10.1 Konven ní m ící p ístroje 
 

„V moderním pr myslu se používají m ící p ístroje, které se dají p ímo použít 

v praxi. Ve výrob  se tvary asto kontrolují jednoduchými pom ckami, jako jsou t eba 

pravítka nebo šablony. Vedle t chto pom cek m žeme použít i m icí p ístroje jako jsou 

íselníkové úchylkom ry apod. Konven ní m ení kruhovitosti se provádí m ením  

v tzv. úhlových podložkách, pop ípad  jiném podobném uspo ádání. Tyto metody  

se nazývají relativní nebo t íbodové. Na základ  t chto metod lze navrhnout p ístroje,  

které mohou být využity ve výrob  p ímo na stroji p i obráb ní sou ásti. V sou asné dob  

je použití relativních metod omezené, nebo  p ed samotným m ením asto nepoznáme 

základní tvarovou odchylku [18].“ 

 

icí p ístroje pracující na principu spojité metody a v laboratorních podmínkách  

se nazývají kruhom ry. Tyto p ístroje mají vysokou p esnost m ení a nam ená data jsou 

vyhodnocovány pomocí softwaru. P íklady m icích p ístroj , které se používají k m ení 

tvaru: Talyrond, Form Talysurf, MarForm a další (obr. 21). 
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Obr. 21 Konven ní m ící p ístroje: Talyrond 365, Talyrond 395, Form Talysurf PGI 

1230, MarForm MMQ 400 Formtester 

 

2.10.2 Sou adnicové m ící stroje (CMM) 
 

Dnešním trendem je m ení na sou adnicových m icích strojích (CMM – Coordinate 

Measuring Machines), které se vyzna ují velkou univerzálností a flexibilitou  

(dále jen CMM). CMM je složitý m ící systém, který vykonává m ení v rovin   

nebo v prostoru dané sou adnicové soustavy s možností plné automatizace a vyhodnocení 

pomocí softwaru. Zatímco první m icí stroje byly sou ástí metrologických st edisek,  

nyní se tyto stroje stále více objevují p ímo ve výrobních dílnách. Pokud jsou ve výrobním 

procesu linky, pak jsou m icí stroje jejich nedílnou sou ástí, aniž by se tím výrazn  snížila 

jejich p esnost. 
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„Výrobci CMM nabízejí na trhu v tšinou od malých stolových až po nejv tší mostové 

systémy. T mito systémy je možno na základ  p em ení ur it odchylky rozm , tvar   

a vzájemné polohy (obr. 22). P esn jšími CMM lze na sou ástce ur it i mikrogeometrii 

povrchu a p i použití speciálních za ízení i nanogeometrii [21].“ 

 
Obr. 22 „Konven ní a sou adnicová metrologie“ [21] 

 

Sou asné CMM se v praxi používají k realizaci p esných a náro ných m ících 

operací, nap íklad k m ení složitých sou ástí sk ového tvaru a ke kontrole jejich ploch, 

jako jsou nap . ozubení nebo turbínové lopatky (obr. 23). 

 

a)    b)  

Obr. 23 P íklady aplikací m ení: a) ozubení, b) válcový šnek 

 

„CMM se vyzna ují r znými stupni automatizace, od manuálního ízení až po CNC 

(Computer Numerical Control) po íta ové íslicové ízení [22].“ Principem CMM  

je zjiš ování geometrie m ených sou ástí ur ením prostorových sou adnic n kolika 

ících bod . Z t chto sou adnic se pomocí vyhodnocovacího softwaru ur í náhradní 

geometrie objektu. Pro každý tvarový prvek je ur en nejmenší nevyhnutelný po et bod , 

pot ebný na vytvo ení náhradní geometrie. 
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„CMM se skládá z t chto ástí: mechanická konstrukce, pohonný systém, ízení, 

ící systém, snímací systém a po íta  [3].“ P íklady m icích stroj  viz (obr. 24). 

 

    

         
Obr. 24 Sou adnicové m ící stroje (CMM): Discovery II s jednoduchostí technologie 

plug-and-play, Leitz PMM-C s nejvyšší p esností m ení v laborato i i ve výrob , Contura 

G2 direkt se skenovaní technologií, TESA Micro-Hite 3D automaticky rozpozná m ený 

geometrický tvar a vypo ítá rozm rová data 
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2.10.2.1 Rozd lení CMM 
 

„Podle konstrukce se CMM rozd lují na t i základní skupiny: 

 Jednosou adnicové m ící stroje – umož ují m it rozm r jen v jedné ose X. 

Jejich pomocí se dá dosáhnout velmi malá chyba m idla 0,6 až 6 m v celém 

rozsahu a to i p i m ení velkých rozm . 

 Dvousou adnicové m ící stroje – umož ují m it rozm ry ve dvou navzájem 

kolmých osách X a Y, tedy v jedné rovin . Jsou dalším vývojovým lánkem 

ících mikroskop , laserových interferometr  a skener . 

 ísou adnicové m ící stroje – umož ují m it rozm ry ve t ech navzájem 

kolmých osách X, Y a Z, tedy v prostoru. P edstavují vrchol techniky m ení 

geometrických veli in. Na jedno upnutí umož ují složité rozm rové m ení  

ve t ech navzájem kolmých sou adnicích [23].“ 

 

„Na trhu existuje velké množství CMM. Až na výjimky všechny využívají konstruk ní 

ešení s polohováním v kartézských sou adnicích.  

Na základ  toho se CMM rozd lují do ty  základních skupin (obr. 25): 

 Sloupový typ – pro malé rozsahy m ení. Má tuhou konstrukci a dobrý p ístup 

k m enému objektu. M že být vybavený kruhovým stolem s úhlovou stupnicí 

(obr. 25a). 

 Výložníkový typ – má dobrý p ístup k místu m ení. Z d vodu tuhosti je osa Y 

pom rn  krátká. Proto se hodí p edevším pro m ení dlouhých úzkých sou ástí 

(obr. 25b). 

 Portálový typ – pat í v praxi k nejrozší en jším pro st ední a velké rozsahy 

ení. Má velkou tuhost, která umož uje vysokou p esnost m ení. P ístup 

k m eném objektu je omezen konstrukcí (obr. 25c). 

Vyrábí se ve dvou variantách: 

 s pevným portálem – je tužší a vyžaduje pohyblivý st l (obr. 25c) 

 s pohyblivým portálem. 

 Mostový typ – používá se pro nejv tší rozsahy m ení, v ose X je možné 

modulov  skládat až do délky 24 m a víc. Použití CMM mostového typu  

je nej ast jší v automobilovém a leteckém pr myslu (obr. 25d) [14].“ 
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Obr. 25 „Typy CMM: a) sloupový, b) výložníkový, c) portálový, d) mostový“ [23] 

 

Pro CMM jsou typické stejné ásti jako pro výrobní stroje, viz (obr. 26). 

 

 
Obr. 26 „ ásti CMM: a) výložník, b) stojan, c) most, d) portál e) posuvný st l f) support  

g) smýkadlo“ [21] 

 

2.10.2.2 Metody m ení na CMM [14] 
 

„P i m ení na CMM se pot ebné parametry (rozm , tvar  a polohy) získávají 

nep ímo z nam ených kartézských nebo polárních sou adnic v rovin  nebo prostoru. 

esnost hodnoty výsledné veli iny je tedy závislá na ad  vstupních veli in.“ 

 

„Prvním krokem je vždy sestavení plánu pr hu m ení. Ten obsahuje tzv. "strategii 

ení", v níž se p esn  formulují p edepsané požadavky na p esnost výsledk  m ení  

a hledá se optimální postup k jeho dosažení.“ 
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„Každý operátor CMM musí být dokonale seznámen s možnostmi daného stroje.  

i sestavování b hem m ení musí operátor CMM dodržovat základní zásady: 

 osazení obrobku stabilním zp sobem na nejv tší plochu, 

 icí základny by m ly korespondovat se základnami konstruk ními, 

 v co nejv tší mí e p evád t slu ování m icích operací, 

 osazení obrobku tak, aby se dal p em it v jedné poloze, 

 volba minimálního po tu dotek , 

 volba m ících bod  tak, aby byl postup co nejkratší, 

 snímací body mají být rovnom rn  rozloženy na m eném geometrickém 

prvku, nejlépe tzv. sí ovým zp sobem, 

 po et snímaných bod  volit o 2 až 3 více než vyžaduje geometrická definice, 

 sm r pohybu sníma e p ed dotykem by m l souhlasit se sm rem n které osy, 

 kruhové nebo kulové tvary je t eba snímat párovými dvojicemi - diametráln , 

 i statistické interpretaci výsledku m ení vyhodnotit minimáln  30 bod , 

 body m eného geometrického prvku je vhodné znázornit graficky, aby bylo 

možné vylou it hrubé chyby, 

 vyhodnotit dosaženou nejistotu m ení a porovnat ji s požadovanou hodnotou 

nejistoty.“ 

 

2.10.2.3 Programy pro obsluhu a hodnocení m ení na CMM [18] 
 

„Metrologické programy hrají d ležitou roli p i procesu zpracování a vyhodnocování 

nam ených údaj  sou ástek na CMM a 2D m icích p ístrojích.“ 

 

„Nejb žn jší požadavky na m ící software jsou: 

 možnost exportu dat do tabulek MS Excel, 

 možnost importu údaj  pro m ení podle CAD modelu, 

 následná možnost exportu nam ených dat pro pot eby reverzního inženýrství, 

 použitelnost pro r zné opera ní systémy nap . Windows, Linux, 

 a mnoho dalších požadavk .“ 

 

„Moderní metrologické softwary umož ují: 

 snadné vytvá ení m icích program  p es objektov  orientované programování, 

vybírají se stejné elementy, jaké jsou ve výkrese, 
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 flexibilita softwaru a senzoriky: od snímání jednotlivých bod  p es skenování 

až po optické m ení, 

 izp sobení výstup  m ení našim pot ebám, protokoly je možné jednoduše 

vytvo it v individuálních formátech.“ 

 

„Moderní softwary obsahují: 

 snímání jednotlivých bod  nebo skenování, 

 ení manuáln  nebo pomocí CNC režimu, kde se p ipravuje p ímo  

na m ícím stroji off-line programování, 

 snímání dotykové nebo optické, 

 ení známých geometrických tvar  nebo obecních ploch.“ 

 

„Dále dokáží p esn  ur it nam ené rozdíly známé sou ástky a také digitalizovat 

neznámý model. Toto vše umož uje jeden software.“ 

 

„V praxi se používají nejr zn jší programy, každý program je v n em specifický. 

K nejznám jším program m pro CMM pat í: 

 METROSOFT CM (firma Wenzel), 

 CALYPSO, Holos (firma Zeiss), 

 INCA 3D (od firmy MORA), 

 METROLOGY GP (firmy Thomas Präzision), 

 MCOSMOS (firma Mittutoyo), 

 PC - DMIS (firma Dea), 

 a jiné.“ 

 

2.10.2.4 M ení na CMM [23] 
 

„Zp sob m ení jednotlivých bod  na m eném objektu ovliv uje p esnost m ení 

a možnosti automatizace m ícího cyklu.“ 

 

„Snímací systémy d líme na dv  základní skupiny: 

 bezdotykové (optické) systémy, 

 dotykové (kontaktní) systémy.“ 
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„Bezdotykové systémy – zjiš ování rozm  m eného objektu umož uje laserová m ící 

hlava (obr. 27). Používají se dva r znob žné laserové paprsky, které se protínají v p esn  

definované vzdálenosti. Když se dotkne m ený objekt pr niku t chto dvou paprsk , 

vyhodnocovací jednotka stroje dotek zaregistruje. U klasických CMM se bezdotykové 

systémy prakticky nepoužívají.“ 

 

 
Obr. 27 „Laserový dotyk CMM“ [23] 

 

„Dotykové snímací systémy – m ící hlava se dotýká m eného objektu prost ednictvím 

hrotu s rubínovou kuli kou. 

Pr ry kuli ky bývají r zné. Nej ast ji se používá kuli ka s pr rem 3 mm. Hrot m že 

být jednoduchý (obr. 28a) nebo m že mít tvar p tiramenného dvojího k íže (obr. 28b). 

Takové ešení se používá pro m ení tvarov  složitých díl , kdy se mají m it plochy 

uvnit  objektu. P i m ení t eba z nam ených údaj  vylou it vliv pr ru dotykové 

kuli ky. Proto se p ed m ením kuli ka hrotu dotkne v n kolika bodech velmi p esn  

vybroušené koule o pr ru 25 mm, umíst né na kraji m icího stolu. Z t chto dotek   

se vypo ítá fiktivní prostorová koule.“ 

 

 
Obr. 28 „M ící hroty CMM: a) jednoduchý, b) p tiramenný ve tvaru dvojitého k íže“ [23] 
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„Dotykové snímání lze provád t ve dvou režimech: 

 Spínací režim – po dotyku m eného objektu i nepatrná výchylka m ícího 

hrotu zp sobí sepnutí kontakt  a vyslání signálu ídícímu systému. 

 Skenovací režim – CMM pracuje v m icím režimu s trvalým kontaktem 

ícího hrotu a m eného objektu. Tehdy bývá m ící hrot upevn n  

ve t ech vzájemn  kolmých pružinových paralelogramech (obr. 29).  

Každý z nich se m že vychylovat a tyto výchylky se m í. B hem m ení ídící 

systém po zaznamenání kontaktu hrotu s m eným objektem vypne dotlá ecí 

za ízení vyvozující nastavenou m icí sílu a zapne servopohony p íslušných os. 

Tím se umožní trvalý dotyk hrotu s m eným objektem, p emž se hrot dotlá í 

edem nastavenou m icí silou.“ 

 

 
Obr. 29 „Trojrozm rný (3D) snímací systém CMM [3] (xn, yn, zn – sou adnice sm ru 

dotyku, dn – pr r snímacího dotyku - kuli ky, X, Y, Z – sou adnicové osy stroje)“ [23] 

 

Provozní podmínky CMM [18] 
„P i provozu CMM se musí postupovat podle provozní p íru ky výrobce.  

Specifickými ástmi provozní p íru ky výrobce, které je t eba dodržet jsou nap íklad: 

 cyklus spušt ní a zah átí stroje, 

 sestavení dotykového systému, 

 postupy p i išt ní dotykového hrotu a referen ní koule, 

 kvalifikaci snímacího systému.“ 
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2.11 Chyby m ení [24] 
 

„Každé m ení je zatíženo chybou. Chyba m ení je rozdíl mezi nam enou hodnotou  

a pravou (skute nou) hodnotou m ené veli iny. Tento rozdíl nazýváme absolutní chyba 

ení. M žeme ji popsat níže uvedeným vzorcem: 

0xy      (2.28) 

kde:  

    - absolutní chyba, 

   y - nam ená hodnota, 

   x0 - pravá (skute ná) hodnota.“ 

 
„Relativní chyba – je pom r absolutní chyby m ení a pravé (skute né) hodnoty m ené 

veli iny: 

%100.
0x

.“     (2.29) 

 
„Chyby vznikají vlivem: 

 idla – vliv t ení, chyba umíst ní, 

 icí metody, 

 prost edí – vliv teploty, 

 icí osoby – zru nost, zkušenost, psychický stav, kvalifikace.“ 

 
len ní chyb: 

 dle asové závislosti: statické, dynamické, 

 dle možnosti vylou ení: odstranitelné, neodstranitelné, 

 dle zp sobu výskytu: hrubé, systematické, náhodné.“ 

 

„Hrubé chyby – jsou nej ast ji zp sobeny chybou na m icím p ístroji, m idlem, m icí 

osobou, m icí metodou, chybou zapsání výsledk , špatným zpracováním výsledk  aj. 

Tyto nam ené hodnoty jsou pro nás nepoužitelné a vylu ují se ze souboru nam ených 

hodnot. Až po odstran ní p in vzniku hrubé chyby se smí pokra ovat v m ení.“ 

 
„Systematické chyby – tyto chyby m idla vznikají p i jeho výrob , používání a innosti. 

iny vzniku p sobí soustavn  a jednozna  co do smyslu a velikosti. Mohou vznikat 

i nep esném smontování p ístroje, nep esností jednotlivých ástí, deformací,  
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zm nou pracovních podmínek apod. Tuto chybu je možno ur it a následn  opravit. 

Systematické chyby zjistitelné m žeme použít ke korekci nam ené hodnoty, mají 

konkrétní znaménko a hodnotu. Systematické chyby neznámé nemají konkrétní hodnotu, 

jsou brány jako chyby náhodné a zahrnují se do nejistoty m ení.“ 

 
„Náhodné chyby – jsou zp sobené p inami náhodného charakteru co do velikosti a 

sm ru p sobení. Náhodné chyby mají p i m ení ve strojírenství nej ast ji Gaussovo 

(normální) rozd lení hustoty pravd podobnosti výskytu. Ur íme ji tak, že od výsledné 

hodnoty m ení ode teme st ední hodnotu, která by vznikla z nekone ného po tu m ení 

téže veli iny uskute ných za podmínek opakovatelnosti.“ 

 

2.12 Nejistoty m ení 
 

„Nejistota m ení je parametr, který charakterizuje rozsah hodnot okolo výsledku 

ení a s ur itou pravd podobností zaru uje, že v tomto intervalu bude ležet skute ná 

hodnota m ené veli iny. V nejistot  m ení jsou zahrnuté všechny jednotlivé náhodné 

chyby a nejistoty ur ení systematických chyb. Kvalitativn  nahrazuje chybu m ení [25].“ 

 

„Základem ur ování nejistoty je standardní nejistota u, která se vyjad uje hodnotou 

st ední kvadratické odchylky. M že se udávat v absolutních hodnotách (v jednotkách 

ené veli iny) a takhle se nazývá absolutní standardní nejistotou a nebo v procentech  

a je to relativní standardní nejistota [26].“ 

 
Standardní nejistoty se podle zp sobu vyhodnocení d lí na: 

 nejistoty typu A, 

 nejistoty typu B, 

 kombinovaná nejistota, 

 rozšírená nejistota. 

 

2.12.1 Standardní nejistota typu A (uA) 
 

„Hodnota této standardní nejistoty se stanovuje z výsledk  opakovaných m ení 

statistickou analýzou množiny nam ených hodnot. P iny jejího vzniku se považují  

za neznámé. Zvyšujícím se po tem m ení hodnota nejistoty typu A klesá. Pro statistické 

vyhodnocení by m l být po et opakovaných m ení minimáln  10, jinak by nebylo možné 

uskute nit kvalifikovaný odhad: 
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n

i
i

X
XA XX

nnn
SSXu

1

2)(
)1(

1)(    (2.30) 

kde:  

 SX - experimentální sm rodatná odchylka, 

XS  - sm rodatná odchylka st ední hodnoty, 

 X  - aritmetický pr r, 

  Xi - nam ená hodnota, 

   n - po et nam ených hodnot [18].“ 

 

2.12.2 Standardní nejistota typu B (uB) 
 

„Výsledná hodnota uvedené standardní nejistoty m ení se stanovuje z jednotlivých 

zdroj  nejistot, které jsou identifikované pro konkrétní m ení a jejich hodnoty nezávisí  

na po tu opakovaných m ení: 

      
i

BiB uXu 2)(      (2.31) 

 
kde: uBi

2 - sou et kvadrát  všech zdroj  nejistot typu B [18].“ 

 

„Vlivy, které p ispívají k nejistot  m ení typu B m žeme rozd lit do skupin: 

 prost edí m ení (teplota, vlhkost, vibrace, áste ky ne istot), 

 ený objekt (hodnota a typ odchylky tvaru, vlnitost, drsnost, materiál, 

rozm r, hmotnost), 

 ící za ízení (osy za ízení, hmotnost, m ící rozsah, systém na m ení délky, 

snímací systém, software na m ení a vyhodnocení), 

 obsluha m ícího za ízení (upevn ní, nastavení, konfigurace hrotu, použití 

ídavných za ízení, plánování, integrita, po ádek a istota), 

 strategie m ení (metoda m ení, po et a rozložení m ených bod , filtr, 

kritérium hodnocení, typ náhradního prvku) [18].“ 

 

Vlivy prost edí m ení 
 

„Hlavní složkou vlivu prost edí je teplota a její kolísání. U sou adnicových m ících 

stroj  (CMM) stanovuje ideální provozní teplotu okolí výrobce. Mezi další vlivy prost edí 

pat í: vlhkost vzduchu, vibrace, áste ky ne istot [18].“ 
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Vlivy m eného objektu 
 

„Vliv obrobku se nedá zevšeobecnit, protože do zna né míry závisí od zp sobu 

obráb ní (nap . p i soustružení ve sklí idle vykazuje obrobek jiné odchylky tvaru  

než p i broušení mezi hroty) a od materiálu, ze kterého je vyrobený [25].“ 

 

Hlavní vlivy m eného objektu s ohledem na gravita ní sílu a m ící síly sníma e jsou: 

tvrdost, charakteristika povrchu, elastická pružnost. 

 

Vlivy m ícího za ízení 
 

„Každé m ící za ízení obsahuje svoje vlastní vnit ní nedokonalosti, které se berou  

do úvahy p i stanovení p esnosti ur itého m ícího za ízení. Tyto nedokonalosti jsou  

nap .: deformace, nep esnost výroby jednotlivých funk ních element , nep esnost montáže 

evodových systém  a mechanizm . Tyto nežádoucí vlivy se eliminují ov ováním  

a kalibrací m ících za ízení [18].“ 

 

„Parametry m ící sondy CMM, které ovliv ují dosažitelnou nejistotu m ení jsou: 

pr r snímací koule, délka sníma e, pr r d íku, hmotnost konfigurace sníma , 

rychlost snímání, sm r snímání [18].“ 

 

Vliv obsluhy m ícího za ízení v etn  strategie m ení 
 

„Na CMM vznikají chyby vlivem obsluhy hlavn  p ed samotným m ením. M enou 

sou ástku je pot ebné vytemperovat na teplotu prost edí, ve kterém se nachází CMM stroj, 

aby p i jejím položení na pracovní st l nedošlo ke zm  odchylek tvaru vlivem rozdílu 

teplot. Povrch m eného objektu musí být o išt ný od hrubých ne istot. Po dobu m ení 

sobí dotyk m ící sondy na m ený objekt ur itou mechanickou silou, která m že 

zp sobit posunutí sou ástky na pracovním stole. Na základ  této zkušenosti je pot ebné 

nestabilní objekty upnout. Volba vhodné strategie m ení závisí zejména na tvaru 

eného objektu a požadované p esnosti. D ležité je zejména rozložení a po et 

nam ených bod  (s nar stajícím po tem bod  je m ení p esn jší). Je nutné brát do úvahy 

i rychlost m ení [18].“ 
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2.12.3 Kombinovaná standardní nejistota (uC) 
 

„Uvedená standardní nejistota se stanovuje jako geometrický sou et standardní 

nejistoty typu A (uA) a nejistoty typu B (uB). 

          )()()( 22 XuXuXu BAC     (2.32) 
 

kde: X - náhodná prom nná [18].“ 

 

2.12.4 Rozší ená standardní nejistota (U) 
 

„Uvedená standardní nejistota definuje interval p ibližn  kolem výsledku m ení,  

ve kterém se s ur itou pravd podobností nachází výsledek m ení. Stanovuje se jako 

sou in standardní nejistoty u a koeficientu rozší ení k [18].“ 

ukU .                (2.33) 
 

„Pro normální rozd lení se koeficient rozší ení k volí z intervalu <2, 3>. Když k = 2,  

tak úrove  spolehlivosti je 95% a pokud k = 3, tak úrove  spolehlivosti je 99,7% [18].“ 
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3 Experimentální ást 
 

Cílem zpracování tohoto experimentu je porovnání a vyhodnocení výsledk  odchylek 

kruhovitosti nam ených na konven ním m ícím p ístroji a sou adnicovém m ícím stroji. 

 
Experimentální ást obsahuje popis m ených sou ástí a m ící techniku, na které byli 

provedeny m ení daných sou ástí. M enými sou ástmi byly dva vnit ní ložiskové 

kroužky (obr. 30). Samotné m ení pro tento experiment bylo provedeno na dvou 

za ízeních a to na konven ním m ícím p ístroji Mahr – Formtester MMQ 44 CNC 

(obr. 34) a na sou adnicovém m ícím stroji ZEISS – ScanMax (obr. 53). Dále je zde 

poukázáno na rozdílnost nam ených výsledk , porovnání m ení odchylky kruhovitosti  

a jeho statistické vyhodnocení. 

 
3.1 Popis m ených sou ástí v praxi 
 

Zvolené a kontrolované sou ásti v Olomouckém závod  spole nosti Timken byly 

soustružený a broušený vnit ní ložiskový kroužek (obr. 30, 31 a 32). 

 
Obr. 30 Soustružený a broušený vnit ní ložiskový kroužek 

 
Obr. 31 „Výkres vý ezu soustružené sou ásti“ [1] 
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Obr. 32 „Výkres vý ezu broušené sou ásti“ [1] 

 
3.2 Materiál sou ástí 
 

Tabulka 3.1 „Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, technologické údaje, 

použití a ostatní vlastnosti“ [27] 
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Obr. 33 „Typická mikrostruktura chromové oceli 100Cr6, (slinutá v N2 p i 1250°C)“ [28] 
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3.3 M ení odchylky kruhovitosti na konven ním m ícím p ístroji 
 

Odchylka kruhovitosti se m ila spojitou metodou (skenováním) na konven ním 

ícím  p ístroji  Formtester  MMQ  44  CNC  od  firmy  Mahr  (obr. 34). M ení  

se uskute nilo v metrologické laborato i v Olomouckém závod  firmy Timken. M enými 

sou ástmi byli soustružený a broušený vnit ní ložiskový kroužek. Tyto sou ásti se m ili 

postupn  dv ma r znými pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) na vn jším i vnit ním 

pr ru. Odchylka kruhovitosti Z se byla m ena na daných ložiskových kroužcích  

v jednom radiálním ezu ve st edu jejich plochy a p i metod  referen ní kružnice LSCI.  

Po obvodu sou ástí bylo snímáno 3600 bod . Na každém kroužku a pr ru bylo 

postupn  ob ma dotyky sníma e provedeno celkem 10 m ení, abychom získali statisticky 

vyhodnocené výsledky m ení. 

 

3.3.1 Konven ní m ící p ístroj Mahr – Formtester MMQ 44 CNC 
 

Jedná se o velmi p esný pln  automatický, modulární a flexibilní m ící p ístroj,  

který slouží ke kontrole úchylek tvaru a polohy dle ISO 1101 (obr. 34). 

 
Obr. 34 „Mahr – Formtester MMQ 44 CNC“ [1] 

 
Popis p ístroje: 

 „motoricky ízená sonda T7W s 360° rota ní funkcí (obr. 35), 

 motoricky ízené centrování a oto ný st l s upínacími p ípravky (obr. 36), 

 posuvné rameno o m icím rozsahu (X, Z): 180, 500 mm, 
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 další za ízení jako je PC s ovládacím a vyhodnocovacím programem a pop ípad  

tiskárna [1].“ 

 Výsledek m ení je možné uložit nebo vytisknout (obr. 37). 

 
Obr. 35 „Sonda T7W. 360°“ [1] 

 

 
Obr. 36 „Upínací p ípravky“ [1] 

 
Podmínky m ení: 

 esnost stroje (odchylka kruhovitosti) p i teplot  19–21°C:  

up = 0,07 + 0,001 ( m + m/mm m . výšky), 

 teplota prost edí: 21°C, 

 vyhodnocovací software: FORM-PC, 

 filtr: 15 vln/otá ku, GAUSS (50%, 75%), 

 ící interval: 0,10°, 

 referen ní kružnice: LSCI, 

 ená sou ást: vnit ní ložiskový kroužek, 

 ící sníma : dotyk tvaru kuli ky 1,5 a 3 mm, 

 po et m ení: 10. 
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3.3.2 Výstupní protokoly o m ení odchylky kruhovitosti 
 

Výsledky m ení jsou zaznamenané ve výstupních protokolech o m ení odchylky 

kruhovitosti. Z každé skupiny deseti m ení je uveden jeden p íklad protokolu o m ení. 

Výsledky m ení pro vn jší a vnit ní pr r soustružené sou ásti jsou zaznamenané  

ve výstupních protokolech o m ení pro dva r zné pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) 

a p i referen ní kružnici LSCI (obr. 37, 38, 39 a 40). Výsledky m ení pro vn jší a vnit ní 

pr r broušené sou ásti jsou zaznamenané ve výstupních protokolech pro dva r zné 

pr ry dotyku sníma e a p i LSCI (obr. 41, 42, 43 a 44). 

 

 
Obr. 37 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 38 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 
Obr. 39 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 40 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 
Obr. 41 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 42 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 
Obr. 43 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 44 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 

Zhodnocení 
Na protokolech z m ení odchylky kruhovitosti jsou zobrazeny polární záznamy,  

na kterých je vid t rozdíl velikostí odchylek mezi soustruženým a broušeným povrchem 

sou ástí. Je tedy z etelné, že odchylky u soustruženého povrchu sou ásti jsou v tší  

než u broušeného povrchu. Dále je možné vid t, že odchylky kruhovitosti m ené r znými 

pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vykazují mírn  odlišné hodnoty (tabulka 3.2, 3.3, 

3.4 a 3.5). P i porovnání nam ených hodnot Z na soustruženém povrchu sou ásti 

vychází p i použití menšího pr ru dotyku sníma e nepatrn  v tší odchylky  

než u v tšího pr ru dotyku a více se tedy blíží skute né hodnot . U broušeného povrchu 

jsou hodnoty Z jen minimáln  odlišné. Dále pak p i porovnání nam ených hodnot 

s uvedenými p esnostmi odchylek kruhovitosti na výkresech sou ástí zjiš ujeme,  

že se pohybujeme v toleranci. Aby výsledky m ení odchylky kruhovitosti p i jednotlivých 

parametrech byly v rohodné, je t eba m ení podložit statisticky. 
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3.3.3 P ehled nam ených hodnot a jejich grafické znázorn ní 
 

SOUSTRUŽENÁ SOU ÁST – VN JŠÍ PR R 
 

Tabulka 3.2 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,00826 0,00597 
2 0,00838 0,00597 
3 0,00838 0,00596 
4 0,00840 0,00597 
5 0,00817 0,00597 
6 0,00841 0,00598 
7 0,00841 0,00598 
8 0,00842 0,00596 
9 0,00842 0,00597 

10 0,00840 0,00597 
Aritmetický pr r 

 
0,00837 0,00597 

Nejistota uA 0,000025 0,000002 
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Obr. 45 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 46 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

Z výše uvedených graf  (obr. 45 a 46) pro statisticky vyhodnocené odchylky 

kruhovitosti nam ené kruhom rem na vn jším pr ru soustružené sou ásti p i obou 

pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle aritmetického pr ru Z 

pro dotyk 1,5 mm vyšly odchylky nepatrn  v tší než pro dotyk 3 mm. Podle toho  

se dá konstatovat, že pro soustruženou sou ást vychází p i použití menšího pr ru 

dotyku nepatrn  v tší odchylky kruhovitosti a více se tedy blíží skute né hodnot . 

Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími m eními na jiných 

ístrojích a m ených sou ástkách. 
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SOUSTRUŽENÁ SOU ÁST – VNIT NÍ PR R 

 
Tabulka 3.3 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,01209 0,00963 
2 0,01210 0,00962 
3 0,01212 0,00960 
4 0,01208 0,00964 
5 0,01210 0,00963 
6 0,01209 0,00962 
7 0,01211 0,00961 
8 0,01214 0,00961 
9 0,01210 0,00964 

10 0,01213 0,00963 
Aritmetický pr r 

 
0,01211 0,00962 

Nejistota uA 0,000006 0,000004 
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Obr. 47 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 48 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

Z výše uvedených graf  (obr. 47 a 48) pro statisticky vyhodnocené odchylky 

kruhovitosti nam ené kruhom rem na vnit ním pr ru soustružené sou ásti p i obou 

pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle aritmetického pr ru Z 

pro dotyk 1,5 mm vyšly odchylky nepatrn  v tší než pro dotyk 3 mm. Podle toho  

se dá konstatovat, že pro soustruženou sou ást vychází p i použití menšího pr ru 

dotyku nepatrn  v tší odchylky kruhovitosti a více se tedy blíží skute né hodnot . 

Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími m eními na jiných 

ístrojích a m ených sou ástkách. 
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BROUŠENÁ SOU ÁST – VN JŠÍ PR R 

 
Tabulka 3.4 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,00052 0,00053 
2 0,00050 0,00052 
3 0,00050 0,00052 
4 0,00050 0,00052 
5 0,00050 0,00053 
6 0,00051 0,00055 
7 0,00053 0,00055 
8 0,00051 0,00052 
9 0,00052 0,00052 

10 0,00050 0,00053 
Aritmetický pr r 

 
0,00051 0,00053 

Nejistota uA 0,000003 0,000004 
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Obr. 49 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 50 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

i pohledu na výše uvedené grafy (obr. 49 a 50) pro statisticky vyhodnocené 

odchylky kruhovitosti nam ené kruhom rem na vn jším pr ru broušené sou ásti  

i obou pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle aritmetického 

pr ru Z pro dotyky 1,5 a 3 mm vyšly odchylky jen s malou odlišností. Podle toho  

se dá konstatovat, že pr r dotyku sníma e p i tomto m ení má minimální vliv na ur ení 

odchylky kruhovitosti. Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími 

eními na jiných p ístrojích a m ených sou ástkách. 
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BROUŠENÁ SOU ÁST – VNIT NÍ PR R 

 
Tabulka 3.5 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,00037 0,00041 
2 0,00044 0,00046 
3 0,00047 0,00065 
4 0,00044 0,00045 
5 0,00046 0,00053 
6 0,00047 0,00049 
7 0,00047 0,00063 
8 0,00056 0,00059 
9 0,00044 0,00044 

10 0,00046 0,00042 
Aritmetický pr r 

 
0,00046 0,00051 

Nejistota uA 0,000014 0,000026 

 

Grafické porovnání m ení dv ma pr ry dotyku sníma e

0,00035

0,0004

0,00045

0,0005

0,00055

0,0006

0,00065

0,0007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

íslo m ení n [ – ]

O
dc

hy
lk

a 
kr

uh
ov

ito
st

i 
Z 

[m
m

]

Dotyk sníma e ø1,5

Dotyk sníma e ø3
 

Obr. 51 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 52 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

i pohledu na výše uvedené grafy (obr. 51 a 52) pro statisticky vyhodnocené 

odchylky kruhovitosti nam ené kruhom rem na vnit ním pr ru broušené sou ásti  

i obou pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle aritmetického 

pr ru Z pro dotyky 1,5 a 3 mm vyšly odchylky jen s malou odlišností. Podle toho  

se dá konstatovat, že pr r dotyku sníma e p i tomto m ení má minimální vliv na ur ení 

odchylky kruhovitosti. Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími 

eními na jiných p ístrojích a m ených sou ástkách. 

 

3.4 M ení odchylky kruhovitosti na sou adnicovém m ícím stroji 
 

Odchylka kruhovitosti se m ila spojitou metodou (skenováním) na sou adnicovém 

ícím stroji ScanMax od firmy ZEISS (obr. 53). M ení se uskute nilo v metrologické 

laborato i v Olomouckém závod  firmy Timken. M enými sou ástmi byli soustružený  

a broušený vnit ní ložiskový kroužek. Tyto sou ásti se m ili postupn  dv ma r znými 

pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) na vn jším i vnit ním pr ru. Odchylka 

kruhovitosti Z byla m ena na daných ložiskových kroužcích v jednom radiálním ezu  

ve st edu jejich plochy a p i metod  referen ní kružnice LSCI. Po obvodu sou ástí bylo 

snímáno 800 až 1200 bod . Na každém kroužku a pr ru bylo postupn  ob ma dotyky 

(kuli ky) sníma e provedeno celkem 10 m ení, abychom získali statisticky vyhodnocené 

výsledky m ení. 
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3.4.1 Sou adnicový m ící stroj ZEISS – ScanMax [1] 
 

Jedná se o velmi univerzální m ící stroj, který má široké uplatn ní díky svým 

schopnostem m ení, v našem p ípad  pro m ení kruhovitosti (obr. 53). 

 
Obr. 53 „ZEISS – ScanMax“ [1] 

 
„Lze s ním kontrolovat rozm r, tvar a polohu, p emž je k dispozici celá ada r zných 

funkcí: 

a) zjišt ní délkových rozm  na osách X, Y, Z, rovinu XY a v prostoru XYZ, 

b) zjišt ní úhlových rozm  do roviny XY, dopl kový úhel (1800 - XY), úhel  

v prostoru a dopl kový úhel v prostoru (1800 - XYZ), 

c) tolerování úchylky tvaru a polohy dle normy ISO 1101 (soust ednost/souosost, 

symetrie, kruhovitost, válcovitost, p ímost, rovinnost) – tyto vše lze graficky 

znázornit [1].“ 

 
„Tento p ístroj je vybaven pohyblivým ramenem, které lze osazovat vym nitelnými 

ícími sondami. Mohou se zvolit r zné tvary dotyku sníma  (obr. 54).“ 

 
Obr. 54 „Druhy dotyku m ících sníma “ [1] 
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„Tyto sníma e jsou již od výrobce kalibrovány a hodnoty kalibrací jsou uloženy  

v pam ti p ístroje. Platnost této kalibrace je nastavena na 30 dn . Po uplynutí této doby 

musí být provedena nová kalibrace sníma  [1].“ 

 
„Pro kalibraci sníma  jsou pot ebné dva kalibra ní normály: 

 kuželové prizma (obr. 55), 

 kruhový normál s kalibra ním kroužkem (obr. 56) [1].“ 

 

 
Obr. 55 „Kuželové prizma“ [1] 

 

 
Obr. 56 „Kruhový normál s kalibra ním kroužkem“ [1] 

 

„Sou ástí stroje je také ovládací st l s PC a monitorem. Veškeré metody m ení, 

nastavování kalibrací atd. jsou ovládány programem ScanWare-PRO. Tento program ídí, 

vyhodnocuje a zpracovává nam ené údaje. Tyto údaje je možné ukládat nebo vytisknout 

ve form  protokol  o m ení (obr. 57) [1].“ 
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Podmínky m ení: 
 esnost stroje p i teplot  18–20°C: MPEE=3,5+L/300 m, MPEP=3,5 m (L v mm), 

 teplota prost edí: 21°C, 

 vyhodnocovací software: ScanWare-PRO, 

 filtr (UPR): 15 vln/otá ku, 

 referen ní kružnice: LSCI, 

 ená sou ást: vnit ní ložiskový kroužek, 

 ící sníma : dotyk tvaru kuli ky 1,5 a 3 mm, 

 po et m ení: 10. 

 
3.4.2 Výstupní protokoly o m ení odchylky kruhovitosti 
 

Výsledky m ení jsou zaznamenané ve výstupních protokolech o m ení odchylky 

kruhovitosti. Z každé skupiny deseti m ení je uveden jeden p íklad protokolu o m ení. 

Výsledky m ení pro vn jší a vnit ní pr r soustružené sou ásti jsou zaznamenané  

ve výstupních protokolech o m ení pro dva r zné pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) 

a p i referen ní kružnici LSCI (obr. 57, 58, 59 a 60). Výsledky m ení pro vn jší a vnit ní 

pr r broušené sou ásti jsou zaznamenané ve výstupních protokolech pro dva r zné 

pr ry dotyku sníma e a p i LSCI (obr. 61, 62, 63 a 64). 

 

 
Obr. 57 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 58 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 

 
Obr. 59 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 60 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r soustružené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 

 
Obr. 61 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 62 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vn jší pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 

 
Obr. 63 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 1,5 mm (LSCI) 
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Obr. 64 Protokol o m ení odchylky kruhovitosti pro vnit ní pr r broušené sou ásti  

a pro dotyk sníma e 3 mm (LSCI) 

 

Zhodnocení 
Na protokolech z m ení odchylky kruhovitosti jsou zobrazeny polární záznamy,  

na kterých je vid t rozdíl velikostí odchylek mezi soustruženým a broušeným povrchem 

sou ástí. Je tedy z etelné, že odchylky u soustruženého povrchu sou ásti jsou v tší  

než u broušeného povrchu. Dále je možné vid t, že odchylky kruhovitosti m ené r znými 

pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vykazují mírn  odlišné hodnoty (tabulka 3.6, 3.7, 

3.8 a 3.9). P i porovnání nam ených hodnot Z na obou sou ástech vychází p i použití 

menšího pr ru dotyku sníma e nepatrn  v tší odchylky než u v tšího pr ru dotyku  

a více se tedy blíží skute né hodnot . Dále pak p i porovnání nam ených hodnot 

s uvedenými p esnostmi odchylek kruhovitosti na výkresech sou ástí zjiš ujeme, že se až 

na m ení vnit ního pr ru broušené sou ásti p i dotyku sníma e 1,5 mm pohybujeme 

v toleranci. Tento p ípad m ení se m že vysv tlit hrubou chybou a bylo by vhodné pro 

potvrzení výsledku toto m ení zopakovat. Aby výsledky m ení odchylky kruhovitosti p i 

jednotlivých parametrech byly v rohodné, je t eba m ení podložit statisticky. 
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3.4.3 P ehled nam ených hodnot a jejich grafické znázorn ní 
 

SOUSTRUŽENÁ SOU ÁST – VN JŠÍ PR R 
 

Tabulka 3.6 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,0095 0,0058 
2 0,0089 0,0069 
3 0,0086 0,0065 
4 0,0096 0,0061 
5 0,0091 0,0060 
6 0,0099 0,0054 
7 0,0092 0,0059 
8 0,0101 0,0057 
9 0,0100 0,0064 

10 0,0082 0,0067 
Aritmetický pr r 

 
0,0093 0,0061 

Nejistota uA 0,000188 0,000142 
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Obr. 65 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 66 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

Z výše uvedených graf  (obr. 65 a 66) pro statisticky vyhodnocené odchylky 

kruhovitosti nam ené sou adnicovým m ícím strojem na vn jším pr ru soustružené 

sou ásti p i obou pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle 

aritmetického pr ru Z pro dotyk 1,5 mm vyšly odchylky nepatrn  v tší  

než pro dotyk 3 mm. Podle toho se dá konstatovat, že pro soustruženou sou ást vychází 

i použití menšího pr ru dotyku nepatrn  v tší odchylky kruhovitosti a více se tedy 

blíží skute né hodnot . Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími 

eními na jiných p ístrojích a m ených sou ástkách. 
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SOUSTRUŽENÁ SOU ÁST – VNIT NÍ PR R 

 
Tabulka 3.7 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,0119 0,0088 
2 0,0117 0,0095 
3 0,0132 0,0094 
4 0,0123 0,0094 
5 0,0133 0,0074 
6 0,0135 0,0090 
7 0,0133 0,0094 
8 0,0121 0,0076 
9 0,0131 0,0087 

10 0,0121 0,0081 
Aritmetický pr r 

 
0,0127 0,0087 

Nejistota uA 0,000207 0,000234 
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Obr. 67 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 68 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

Z výše uvedených graf  (obr. 67 a 68) pro statisticky vyhodnocené odchylky 

kruhovitosti nam ené sou adnicovým m ícím strojem na vnit ním pr ru soustružené 

sou ásti p i obou pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle 

aritmetického pr ru Z pro dotyk 1,5 mm vyšly odchylky nepatrn  v tší  

než pro dotyk 3 mm. Podle toho se dá konstatovat, že pro soustruženou sou ást vychází 

i použití menšího pr ru dotyku nepatrn  v tší odchylky kruhovitosti a více se tedy 

blíží skute né hodnot . Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími 

eními na jiných p ístrojích a m ených sou ástkách. 
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BROUŠENÁ SOU ÁST – VN JŠÍ PR R 

 
Tabulka 3.8 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,0043 0,0057 
2 0,0051 0,0059 
3 0,0048 0,0042 
4 0,0051 0,0046 
5 0,0046 0,0058 
6 0,0048 0,0032 
7 0,0037 0,0044 
8 0,0036 0,0025 
9 0,0036 0,0046 

10 0,0049 0,0034 
Aritmetický pr r 

 
0,0045 0,0044 

Nejistota uA 0,000183 0,000347 
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Obr. 69 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 70 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

i pohledu na výše uvedené grafy (obr. 69 a 70) pro statisticky vyhodnocené 

odchylky kruhovitosti nam ené sou adnicovým m ícím strojem na vn jším pr ru 

broušené sou ásti p i obou pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle 

aritmetického pr ru Z pro dotyk 1,5 mm vyšly odchylky nepatrn  v tší  

než pro dotyk 3 mm. Podle toho se dá konstatovat, že pro broušenou sou ást vychází  

i použití menšího pr ru dotyku nepatrn  v tší odchylky kruhovitosti a více se tedy 

blíží skute né hodnot . Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími 

eními na jiných p ístrojích a m ených sou ástkách. 
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BROUŠENÁ SOU ÁST – VNIT NÍ PR R 

 
Tabulka 3.9 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

LSCI Nam ené hodnoty m ícími sníma i: 

íslo m ení: 1,5 [mm] 3 [mm]

1 0,0053 0,0042 
2 0,0064 0,0043 
3 0,0062 0,0045 
4 0,0061 0,0039 
5 0,0063 0,0042 
6 0,0041 0,0043 
7 0,0065 0,0037 
8 0,0062 0,0036 
9 0,0041 0,0046 

10 0,0055 0,0043 
Aritmetický pr r 

 
0,0057 0,0042 

Nejistota uA 0,000273 0,000098 
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Obr. 71 Graf velikostí odchylek kruhovitosti m ených postupn  dv ma pr ry dotyku 

sníma e s vyzna ením jejich sm rodatných odchylek 
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Obr. 72 Grafické znázorn ní odchylky kruhovitosti m ené postupn  dv ma pr ry 

dotyku sníma e 

 

i pohledu na výše uvedené grafy (obr. 71 a 72) pro statisticky vyhodnocené 

odchylky kruhovitosti nam ené sou adnicovým m ícím strojem na vnit ním pr ru 

broušené sou ásti p i obou pr rech dotyku sníma e (tvaru kuli ky) vyplývá, že podle 

aritmetického pr ru Z pro dotyk 1,5 mm vyšly odchylky nepatrn  v tší  

než pro dotyk 3 mm. Podle toho se dá konstatovat, že pro broušenou sou ást vychází  

i použití menšího pr ru dotyku nepatrn  v tší odchylky kruhovitosti a více se tedy 

blíží skute né hodnot . Samoz ejm  by bylo vhodné tuto teorii podpo it ješt  dalšími 

eními na jiných p ístrojích a m ených sou ástkách. 
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4 Porovnání a vyhodnocení výsledk  m ení 
 

4.1 Statistické porovnání hodnocení odchylky kruhovitosti vn jšího    
      pr ru m ených sou ástí 
 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny pr rné hodnoty odchylky kruhovitosti každé sou ásti 

z 10-ti m ení a p i metod  referen ní kružnice LSCI. Každá sou ást byla m ena na dvou 

ících za ízeních a na každém z nich postupn  dv ma m ícími sníma i. 

 
Tabulka 4.1 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

ený pr r: VN JŠÍ 

Parametr: LSCI 

Po et m ení: 10 

ená sou ást: SOUSTRUŽENÁ BROUŠENÁ 

ící za ízení: KRUHOM R SMS KRUHOM R SMS 

ící sníma : 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3

 0,0084 0,0060 0,0093 0,0061 0,0005 0,0005 0,0045 0,0044 

Nejistota uA: 0,000025 0,000002 0,000188 0,000142 0,000003 0,000004 0,000183 0,000347 
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Obr. 73 Graf aritmetických pr  odchylek kruhovitosti m ených povrch  sou ástí 

danou m ící technikou a sníma i 
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Obr. 74 Graf aritmetických pr  odchylek kruhovitosti m ených povrch  sou ástí 

danou m ící technikou a sníma i 

 

i pohledu na výše uvedené grafy (obr. 73 a 74) pro statisticky vyhodnocené 

odchylky kruhovitosti vn jšího pr ru m ených povrch  sou ástí danou m ící 

technikou a sníma i vyplývá, že podle aritmetického pr ru odchylek pro dotyk 1,5 mm 

vyšly odchylky ve t ech p ípadech nepatrn  v tší než pro dotyk 3 mm. Podle toho  

lze konstatovat, že p i použití menšího pr ru dotyku vychází nepatrn  v tší odchylky 

kruhovitosti a více se tedy blíží skute né hodnot . A v jednom p ípad  m ení broušeného 

povrchu sou ásti na kruhom ru vyšly odchylky jen s malou odlišností. Podle toho  

lze konstatovat, že pr r dotyku sníma e p i tomto m ení má minimální vliv na ur ení 

odchylky kruhovitosti. Dále je možné vid t, že odchylky u soustruženého povrchu sou ásti 

jsou v tší než u broušeného povrchu. Dále je také z etelné, že p i porovnání daných 

ících za ízení vychází na sou ásti s broušeným povrchem v tší rozdíly nam ených 

hodnot Z než na sou ásti s povrchem soustruženým. To je zap in no p edevším 

rozdílným po tem snímaných bod  obou t chto stroj . Samoz ejm  by bylo vhodné 

všechny tyto teorie podpo it ješt  dalšími m eními na jiných p ístrojích a m ených 

sou ástích. 
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4.2 Statistické porovnání hodnocení odchylky kruhovitosti vnit ního  
      pr ru m ených sou ástí 
 

V tabulce 4.2 jsou uvedeny pr rné hodnoty odchylky kruhovitosti každé sou ásti 

z 10-ti m ení a p i metod  referen ní kružnice LSCI. Každá sou ást byla m ena na dvou 

ících za ízeních a na každém z nich postupn  dv ma m ícími sníma i. 

 
Tabulka 4.2 Hodnoty odchylek kruhovitosti Z v [mm] 

ený pr r: VNIT NÍ 

Parametr: LSCI 

Po et m ení: 10 

ená sou ást: SOUSTRUŽENÁ BROUŠENÁ 

ící za ízení: KRUHOM R SMS KRUHOM R SMS 

ící sníma : 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3

 0,0121 0,0096 0,0127 0,0087 0,0005 0,0005 0,0057 0,0042 

Nejistota uA: 0,000006 0,000004 0,000207 0,000234 0,000014 0,000026 0,000273 0,000098 
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Obr. 75 Graf aritmetických pr  odchylek kruhovitosti m ených povrch  sou ástí 

danou m ící technikou a sníma i 
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Obr. 76 Graf aritmetických pr  odchylek kruhovitosti m ených povrch  sou ástí 

danou m ící technikou a sníma i 

 

i pohledu na výše uvedené grafy (obr. 75 a 76) pro statisticky vyhodnocené 

odchylky kruhovitosti vnit ního pr ru m ených povrch  sou ástí danou m ící 

technikou a sníma i vyplývá, že podle aritmetického pr ru odchylek pro dotyk 1,5 mm 

vyšly odchylky ve t ech p ípadech nepatrn  v tší než pro dotyk 3 mm. Podle toho  

lze konstatovat, že p i použití menšího pr ru dotyku vychází nepatrn  v tší odchylky 

kruhovitosti a více se tedy blíží skute né hodnot . A v jednom p ípad  m ení broušeného 

povrchu sou ásti na kruhom ru vyšly odchylky jen s malou odlišností. Podle toho  

lze konstatovat, že pr r dotyku sníma e p i tomto m ení má minimální vliv na ur ení 

odchylky kruhovitosti. Dále je možné vid t, že odchylky u soustruženého povrchu sou ásti 

jsou v tší než u broušeného povrchu. Dále je také z etelné, že p i porovnání daných 

ících za ízení vychází na sou ásti s broušeným povrchem v tší rozdíly nam ených 

hodnot Z než na sou ásti s povrchem soustruženým. To je zap in no p edevším 

rozdílným po tem snímaných bod  obou t chto stroj . Samoz ejm  by bylo vhodné 

všechny tyto teorie podpo it ješt  dalšími m eními na jiných p ístrojích a m ených 

sou ástích. 
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5 Záv r 
 

edložená diplomová práce se zabývala problematikou hodnocení a m ení odchylky 

kruhovitosti a p ináší poznatky z této oblasti. Odchylky kruhovitosti jsou významným 

parametrem p i hodnocení kvality vyrobených sou ástek. P i jejich m ení se doposud 

nej ast ji využívaly moderní specializované m icí za ízení, které spojit  (kontinuáln ) 

naskenovali povrch. 

 

Mezi tuto moderní techniku pat í konven ní m ící p ístroje a p edevším  

pak sou adnicové m ící stroje. Tyto stroje jsou univerzální a je snahou o jejich využití  

i na m ení odchylek kruhovitosti. Je možné p i tom použít metodu nespojitou a spojitou 

(skenovací), která byla použita v této práci. 

 

Na jednom p edstaviteli z každé z t chto již zmín ných dvou hlavních skupin za ízení 

a na dvou r zných sou ástech byla v experimentální ásti této práce provedena postupn  

dv ma r znými pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) m ení odchylky kruhovitosti. 

Použité pr ry dotyku sníma e byly 1,5 a 3  mm  a  m il  se  vn jší  a  vnit ní  pr r  

soustružené a broušené sou ásti. Cílem tohoto experimentu bylo porovnat a vyhodnotit 

výsledky práv  t chto nam ených hodnot odchylky kruhovitosti na této m ící technice. 

 

Všeobecn  lze na základ  dosažených výsledk  v práci konstatovat, že z t chto  

dvou použitých m ících za ízení je vhodn jší a p esn jší pro m ení odchylek  

kruhovitosti daných sou ástí konven ní m ící p ístroj než sou adnicový m ící stroj. 

Prokázalo se totiž mimo jiné, že p i porovnání daných m ících za ízení vychází  

na sou ásti s broušeným povrchem v tší rozdíly nam ených hodnot Z než na sou ásti  

s povrchem soustruženým. To je zap in no p edevším rozdílným po tem snímaných 

bod  obou t chto stroj . P i spojité (skenovací) metod  bylo konven ním m ícím 

ístrojem po obvodu sou ástí snímáno 3600 bod  a sou adnicový m ící stroj snímal  

jen v rozmezí od 800 do 1200 bod . Dále bylo prokázáno, že odchylky u soustruženého 

povrchu sou ásti jsou v tší než u broušeného povrchu. Dále pak také bylo zjišt no,  

že odchylky kruhovitosti m ené r znými pr ry dotyku sníma e (tvaru kuli ky) 

vykazují mírn  odlišné hodnoty. 
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Nejlépe se tedy jevily výsledky nam ených hodnot odchylky kruhovitosti  

na konven ním m ícím p ístroji pro vn jší i vnit ní pr r broušené sou ásti a pro oba 

pr ry dotyku sníma e. P i t chto m eních bylo po obvodu sou ásti snímáno  

již zmín ných 3600 bod  a nam ené hodnoty Z vycházely p ibližn  0,5 m. Dosahovalo 

se tedy nejp esn jších a nejbližších výsledk  ke skute ným hodnotám odchylky 

kruhovitosti. V tomto p ípad  tedy byli výsledky Z jen minimáln  odlišné, kdežto  

u ostatních m ení se jevilo lépe m ení p i použití dotyku sníma e o 1,5 mm,  

i kterém vyšly odchylky nepatrn  v tší než pro dotyk 3 mm. P i m ení soustružené 

sou ásti tomu tak bylo p i 100% m ení a hodnoty Z vycházely v tší v pr ru o 3 m. 

U broušené sou ásti tomu tak bylo p i 75% m ení a hodnoty Z vycházely v tší 

v pr ru o 0,8 m. Podle toho lze konstatovat, že pro ob  sou ásti vychází p i použití 

menšího pr ru dotyku nepatrn  v tší odchylky kruhovitosti a více se tedy blíží skute né 

hodnot . 

 

Bylo by možné práci ješt  rozší it a v novat se i dalším aspekt m, které tady nebyly 

ešeny a ovliv ují odchylku kruhovitosti. Výsledky práce mohou být využity p i výrob  

valivých ložisek a p i m ení odchylek kruhovitosti v automobilovém pr myslu. 
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