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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STRNADEL, F. Metody měření na 3D CMM součásti vyrobené aditivní technologií. 

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

obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2021, 65 s. Vedoucí práce: Mizera, O.  

 

V počátku práce je uvedena analýza současného stavu měření bezkontaktních metod. Tato 

část se zabývá malým přehledem norem, spolu se způsoby a možnostmi měření odchylek a tvarů, 

kterými jsou kontrolovány. Podstatnou částí je metodika měření aditivní výroby. Další částí je 

popis měřícího zařízení pro měření součásti vyrobené aditivní technologií. V rozsahu 

experimentální části jsou vyhotovena měření v závislosti s výrobními podklady jsou vyhodnocená 

a porovnávána, jenž bylo závěrem je a výsledkem této práce. 

  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

STRNADEL, F. Measurement methods on 3D CMM components of additive technology. 

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2021, 65 pp. 

Thesis supervisor: Mizera, O. 

 

At the beginning of the work is an analysis of the current state of measurement of contactless 

methods.. This section deals with a small overview of standards, along with ways and means of 

measuring deviations and shapes that are controlled. An essential part is the methodology of 

measuring additive production. The next part is a description of a measuring device for measuring 

components produced by additive technology. In the scope of the experimental part, 

measurements are performed depending on the production data, they are evaluated and compared, 

only the conclusion and the final work were made. 
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1. Úvod 

Vlivem potřeb dnešní společnosti, je kladen výší nárok na zvyšující požadavky na 

inovace procesů a vznik nových technologií. Cíl je výrobu zjednodušit, a hlavně zlevnit. 

Samotný počátek aditivní technologie sahá až do druhé poloviny dvacátého století. 

Za vznikem této technologie byla původně technologie stereolitografie, jedná se o 

obdobný proces dnešní přírůstkové výroby. 

 Proces probíhá natavováním polymeru, nebo kovu a nanášením nataveniny 

v trojrozměrných souřadnicích. Tryska ‚‚jet‘‘ kopíruje plochy inkrementálně v různých 

výškách výrobku dle složitosti tvaru plochy. 

Abychom mohli zajistit funkčnost, a požadovanou přesnost výrobků vyrobených 

touto technologií je nutné uvést metodiku, typy měřidel a měřících zařízení, které jsou 

schopny pokrýt nároky určující rozsah požadovaných tolerancí. Těmito měřidly jsou 

měřidla jednoosá, dvouosá, tříosá a víceosá se samocentrovatelnou odměřovací hlavou. 

Víceosá měřící zařízení jsou osazena číslicově řízenými systémy s podporou počítače. 

Jsou značena CMM (Coordinate Measuring Machines).1 

Tato Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení měření součásti vyrobené aditivní 

technologií. Součásti jsou vyrobeny aditivní technologií SLM. V rámci práce je 

provedena analýza problematiky geometrických odchylek v návaznosti na normy a 

výrobu součástí. Dále je popsána metodika měření optickými a laserovými metodami. 

Nezbytně nutné je uvedení měřících zařízení s možnostmi pro detekci hodnot na dané 

součásti. Úkolem experimentální části je proměření a porovnání dvou kovem tištěných 

součástí. Měření bude zaměřeno na odchylky vzniklé výrobou. Pečlivé kontrole jsou 

podrobeny hlavně volné plochy v prostoru. Součásti jsou proměřeny laserovými 

metodami. Rozborem experimentu je ruční skenování a skenování v kombinaci se 

souřadnicovým přístrojem. 

Závěrem práce je, porovnání naměřených hodnot s CAD modelem. Cílem komparací 

hodnot je určení, kterou metodou bylo měření přesnější.  
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2. Analýza současného stavu řešené problematiky. 

Výrobky zhotovené 3D tiskem musí být rozděleny do dvou kategorií, výtisky 

zhotovené z materiálů kovový a plastových. Budeme se zabývat stanovením tolerancí 

především na součástech kovových. V dnešním světě jsou častá propojení výrobních 

systémů a synchronizací dat. Jedná se o koncepci průmyslu 4.0. Metrologie a strojírenství 

je v tomto směru úzce vázáná k výrobě. Propojením výrobních systémů s kontrolními 

jako je i metrologie přináší včasnou zpětnou vazbu. Měření je soubor činností, jejichž 

cílem je stanovit hodnotu hledané veličiny.  

Všechny subjekty i fyzické osoby působící v metrologii musí respektovat zákon 

505/1990Sb-zákon o metrologii s ohledem na součást, která bude podrobena měření.  

Metrolog se snaží vyvarovat zbytečných chyb měření, vzniklých nevhodným postupem 

nebo jinou chybou měření. Pro zajištění kontroly tolerancí od zadavatele, je nezbytné 

provést kontrolu měření geometrických tolerancí dle výše uvedené normy ČSN EN ISO 

1101. Tato norma je odvozena od normy světové EN ISO 1101. Tyto tolerance se zapisují 

společně s nepředepsanými tolerancemi délkových a úhlových rozměrů v popisovém poli 

výkresu předpisem např. 2768- Mk z normy ČSN ISO 2768-2.2 3 

 

2.1.  ČSN EN ISO 1101 Geometrické tolerance  

Jsou definovány pomocí tolerančního pole, nebo tolerančního prostoru, ve kterých 

musí geometrický prvek ležet (přímka, rovina, plocha). Toleranční pole: toleranční pole 

je znázorněno ve dvou osách. Toleranční prostor: toleranční prostor je znázorněn ve třech 

osách. 2 4 

 

 

Obrázek 1-Toleranční pole a prostor 4 
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Tabulka 1– Soubor geometrických tolerancí 2 

Geometrická tolerance Označení dle 

ČSN 

Značka 

předpisu 

Tvaru Přímosti TFL − 

Rovinnosti TFE 

 

Kruhovitosti TFK 
 

Válcovitosti TFZ 
 

Tvaru profilu TFP 
 

Tvaru plochy TCE 
 

Směru Rovnoběžnosti TPA 
 

Kolmosti TPR 
 

Sklonu TPN 
 

Polohy Soustřednosti a souososti TPC 
 

Umístění TPP 
 

Souměrnosti TPS 
 

Házivosti 

 

Házivosti obvodové TCR 
 

Házivosti čelní TCA 
 

Házivosti celkové TCTR, TCTA 
 

Ucelený přehled geometrických tolerancí, je zde patrné základní rozdělení dle tvaru, 

směru, polohy a házení.  

2.1.1. Tolerance přímosti  

Každá skutečná přímka, která má ležet v rovině rovnoběžné s průmětnou, ve které je 

přímost označena musí ležet mezi dvěma rovnoběžkami v hodnotě tolerance přímosti. 

 

Obrázek 2-Tolerance přímosti, vymezení dvěma rovnoběžnými přímkami 4 
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Výše zmíněné geometrické tolerance jsou stěžejním bodem měření. Kontrola a 

zkoušení součástí vyrobených aditivní technologií musí odpovídat platným standardům.  

• ČSN EN ISO 10 360-2 

• ČSN EN ISO 17 296-2 

• ČSN EN ISO 17 296-3 

• ČSN EN ISO 17 296-4 

2.2. Geometrické požadavky na výrobky (GPS). 

Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření širokého spektra rozměrů. Tato část 

ISO 10 360 je rozšířenou verzí starší zaniklé normy geometrických požadavků na 

výrobky (GPS) a je považována za všeobecnou normu. Ovlivňuje řetězce norem rozměrů, 

vzdáleností, poloměrů, úhlu, tvaru, směru, polohy, házení a základen aj. výše zmíněných. 
2 

Pokud není uvedeno jinak měří se pouze dvě kombinace z osmi možných kombinací 

pro polohy kalibrovaných zkušebních délek ve smyslu dotyku snímání. Uživatel muže 

vybrat jednu nebo dvě polohy kalibrované zkušební délky ze čtyř uvedených v tabulce 3. 

Uživatel může vybrat jednu nebo dvě z uvedených orientací. Pokud je specifikována 

pouze jedna poloha zkušební délky, musí být orientace snímacího doteku opačná, jak je 

popsáno v tabulce. Pokud osa pinoly CMM není označena Z, potom se musí příslušně 

změnit polohy a orientace podle tabulky 2. 5 6 

 

Měřeni pro každou kombinaci polohy zkoušené délky a orientaci polohy snímací 

hlavy se musí měřit pět různých kalibrovaných délek třikrát. Tedy pro dvě zvolené 

kombinace se musí provést celkem 30 měření. Pro detaily ohledně měřících postupů pro 

specifické typy zkoušených parametrů. Pro dodržení metrologických nutností bývají 

často potřebná dodatečná měření. Je doporučeno, aby použitý postup vyrovnání byl ve 

shodě s postupem použitým při kalibraci. Tento postup se blízko opírá o výše zmíněnou 

normu ČSN EN ISO 1101. 2 5 6 

 

Tabulka 2-Orientace snímaných bodů 5 6 
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2.3. Přehled kategorií výrobních procesů a použitých materiálů  

Norma 17296-2 popisuje základy procesu aditivní výroby (AM). Poskytuje také 

přehled stávajících kategorií a procesů, které nejsou a nemohou být dokonale popsány z 

důvodu vývoje nových technologií. Norma 17296 popisuje také různé kategorie procesů 

využívají různé typy materiálů k tvarování složitých geometrických produktů. Také 

popisuje, který typ materiálu se používá u různých tehnologii a procesů. Díly vyrobené 

aditivní výrobou lze použít jako prototypy i výrobní díly specifických vlastostí.7 

 Vyrobené díly tiskem se používají pro různé aplikace. Vývoj produktu, modifikace 

výrobku odrážejí všechny technické požadavky. U prototypů i výrobních dílů lze použít 

různé procesy a materiály v závislosti na typu součásti, aplikací, odvětví a požadavcích 

na náklady a dodací lhůty. Je odpovědností vývojáře navrhnout součásti a rozhodnout o 

jejich specifikaci. V závislosti na odbornosti zákazníka se doporučuje úzká konzultace 

s výrobcem. 7 

 

Tabulka 3-Výrobní procesy a spjaté materiály 7 8 

Technologie Zkratka Materiál 

Stereolitografie SLS, SL Fotopolymer 

Solid Ground Cutting SGC Fotopolymer, Nylon 

Selective Laser 

Sintering 

SLS Polyamid, Nylon, Vosk, 

Kovové prášky, Keramika 

Direct metal Laser 

Sintering 

SLM, DMLS Kovové prášky 

Laser Metal Fusion LMF Kovové prášky 

  



15 

2.3.1. Aditivní technologie SLS, DMLS 

Výrobní metodou SLS, kde jsou podpory implementovány v podobě okolního prášku, 

ve výrobním kontejneru pracovní plochy. Komplikace s nutností tisku podpor volných 

ploch. Přebytečný prášek se po tisku odsaje a recykluje, není z něj odpad. Kontrola všech 

dílu vyrobených 3D tiskem je omezena tvarovou složitostí. 7 

Princip: Na podkladovou desku je nanesena první vrstva práškového materiálu. 

Prášek je působením laseru slinován (spékán) v požadovaném místě. Okolní materiál 

zůstává nespečen a slouží jako podpora, avšak nedostatečná. Tímto způsobem je 

dokončena jedna vrstva. Nosná deska je posunuta o tloušťku jedné vrstvy dolů a další 

vrstva prášku je nanesena speciálním válečkovým mechanismem, proces se opakuje do 

vzniku prototypu. 7 

 

Materiálem prototypových součástí je prášek ve formě: kovu, plastu, pryže, keramiky 

a speciálního písku. Materiál je ve formě velmi jemného prášku – (částice 20 až 100 µm).  

Metoda vyžaduje stavbu podpor.  

Dokončovací operace jsou nezbytnou součástí výrobního procesu – odstranění 

podpor, tryskání, obrábění jako klasický materiál, broušení, leštění atd 

Výhody: Součásti vyrobené metodou SLS vynikají velkým množstvím použitelných 

materiálů. Součásti nepotřebují podpory. Obslužný software nabízí široké možnosti 

nastavení (změny parametrů během tisku). 7 

Nevýhody: Prostorově a energeticky náročné zařízení. Kvalita povrchu je 

v porovnání s ostatními metodami nízká – velikost práškového materiálu.7 

 

Obrázek 3- Tištěná součást s podporami 9 
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2.3.2. Aditivní technologie SLM 

Metoda SLM postupně získává pozici výrobní metody pro rychlou a zároveň přesnou 

výrobu plně funkčních prototypových dílů nebo finálních výrobků pro různé aplikace. 

Proces 3D tisku touto metodou vytváří vysoce odolné, ale přitom jemné komponenty. 

Využití je v mnoha odvětvích, včetně leteckého, automobilového, elektronického nebo 

medicíny. Technologie SLM se velmi často kombinuje s tradičními výrobními postupy. 

Jedná se o tzv. „hybridní koncepci". Typickým příkladem této koncepce je forma. 

Princip: Působením laserového paprsku na práškový kov dochází k roztavení kovu. 

Proces tisku paprskem se provádí ve dvou osách. Třetí osu zajišťuje posuv stolu nebo 

trysky. Děje se tak po ukončení tisku vrstvy. Pracovní prostor je pod ochranou netečného 

plynu. Kovový prášek je na pracovní plochu přiveden tlakově tryskou, nebo nanášen ve 

vrstvách ramenem se zásobníkem. SLM, má schopnost úplně roztavit kovový materiál na 

pevnou trojrozměrnou část na rozdíl od SLS. 7 

 

Výhody: Součásti vyrobené tímto způsobem vynikají svojí pevností. Součásti 

nepotřebují podpory. Obslužný software nabízí široké možnosti nastavení (změny 

parametrů během tisku). 7 

 

Nevýhody: Prostorově a energeticky náročné zařízení. Kvalita povrchu je 

v porovnání s ostatními metodami nízká vlivem velikosti práškového materiálu. 

Umožňuje tisk pouze kovem nebo jejich slitinami. 7 

 

 

Obrázek 4- Tisk SLM technologií 9 10 
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2.4. Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení 

Každá fáze vývoje a výroby dílu má konkrétní účel. Kritéria výkonu určují typ 

součásti a volbu aditivního výrobního procesu. Norma ISO 17296 popisuje následující 

hlavní kvalitativní charakteristiky: 

• Požadavky na přidávané materiály: velikost částic prášku, morfologie, 

povrchová a distribuční hustota (kohoutková a zjevná), tekutost, obsah popela 

a obsah uhlíku. 11 

• Povrchové požadavky: vzhled, struktura povrchu a barva; pórovitost. 

• Geometrické požadavky:, rozměry délky a úhlu, rozměrové tolerance a 

geometrické tolerance (odchylky tvaru, polohy a házení) 11 

• Mechanické požadavky: tvrdost, pevnost v tahu, rázová houževnatost, 

pevnost v tlaku, pevnost v ohybu, únavová pevnost, dotvarování, stárnutí, 

součinitel tření, smyková odolnost a prodloužení trhlin.11 

• Požadavky na stavební materiály: analýzy hustoty a fyzikálních a 

fyzikálně-chemických vlastností mikrostruktury (nedestruktivní zkoušky)]. 

Tepelné vlastnosti a požadavky např. rozsah provozní teploty, rozměrová 

stabilita v teple, teploty měknutí.11 

 

Tabulka 4- Výběr metod zkoušení výtisků z různých materiálů. 11 
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2.5. Přehled, zpracování údajů a dat 

Kompletní model součásti tvoří základ aditivní výroby. Nejčastěji se to vytváří 

přímým 3D modelováním v CAD softwaru. Modely součástí lze také generovat měřením, 

pokud součásti existují ve fyzické formě. Tento postup nese jméno reverzní inženýrství. 

Postupy reverzního inženýrství jsou všeobecně odhalování principu fungování. 

 Řezy založené na řezání modelu jsou generovány z objemového do plošného 

modelu. Polygonizací, triangulací, nebo kombinací bylo přeneseno do procesu aditivní 

výroby ve formátu STL nebo VRML Tento proces podporovaný softwarem běží 

automaticky. 12 

 

• Pasivní triangulační metody 

• Aktivní triangulační metody 

 

2.5.1. 3D CAD modelování  

Modelování je proces, který se nejčastěji používá při návrhu digitálního 3D modelu. 

Výchozím bodem může být nápad na produkt, který se formuje a stává se stále více 

definovaným přímo na obrazovce počítače během procesu, nebo dříve generovaný 

obrázek objektu ve formě náčrtů, výkresů atd., Které jsou pak jednoduše převedeny na 

3D data. Objem lze popsat pomocí dvou různých technik nebo jejich kombinací. Objekt 

se skládá buď ze základních objemů (tvarů) (např. Kvádr, klín, válec, kužel, koule aj.), 

které generují skutečný objekt pomocí posloupnosti booleovských operací. 12 

 

2.5.2. 3D digitalizace (reverzní inženýrství) 

3D digitalizace je proces, při kterém se pomocí vhodného hardwaru a softwaru měří 

povrchová geometrie fyzického objektu a zaznamenává do digitálního modelu mračna 

bodů. Tyto body jsou pomocí postprocesoru navráceny zpět do programu počítače a 

porovnávány, kontrolovány. Objekty mohou být ručně vyráběny nebo hotové modely, 

které je třeba kopírovat v digitální podobě. Použití 3D digitalizace je obzvláště efektivní, 

pokud má model empiricky nakreslené volné povrchové plochy, protože je obtížné je 

reprodukovat přímým 3D modelováním CAD. 12 
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Obrázek 5- Technologický sled zpracování 12
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3. Metody měření součásti vyrobené aditivní výrobou.  

Při měření bude postupováno dle zmíněných platných předpisů. Znamená to tedy, že 

při měření výrobků bude sledováno toleranční pole a prostor námi kontrolovaných 

veličin. Výklad, popis těch nejvhodnějších metod a stanovení geometrických tolerancí na 

kovových součástech zhotovených tiskem.1 

 

Složitost tvarových a profilových částí na tištěných součástech, je docházeno k 

potřebě měřit dle vhodných metrologických postupů a metod na souřadnicových měřících 

strojích. Metrolog volí metody a postupy s ohledem na správnost a pečlivost celého 

metrologického sledu. Hlavním parametrem určující vhodnou metodu je požadovaná 

dosažená přesnost. Nabízí se několik způsobů, jakými stanovit geometrické odchylky, 

často se jedná o stejné zařízení jen s rozlišnými měřícími metodami. 1 

 

• Přímé měřící metody 

Tato metoda umožňuje okamžité získání hledané veličiny bez použití výpočtů a 

dalších veličin jiného druhu. Příkladem takovéhoto měření je čtení údajů, dat, hodnot. 1 

• Nepřímé měřící metody 

Pomocí této metody získáme výsledek hledané veličiny nejčastěji pomocí výpočtu a 

jsou ve funkčním vztahu s veličinami získanými metodou přímou. 1 

• Kvantitativní metody 

Metoda měření je aplikována nejčastěji na problematický parametr na výrobku. 

Důvodem je včasné odhalení. Měření je podroben každý n-tý , nebo každý výrobek. 

Nejčastěji se využívá u sériové výroby. 

• Kvalitativní metody 

Touto metodou kontrolujeme všechny parametry na součásti. Takto posuzovaná 

součást je zpravidla první vyrobená součást ze série. Výrobky jsou podrobeny 

komplexním zkouškám měření zaručující první jakost. 

 

Obsluha musí být dokonale seznámena s funkcemi měřícího přístroje. 1 
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3.1.  Metodika a postup měření  

Metody souřadnicového měření spočívají v nasnímání bodů. Postupy měření jsou 

dány svým sledem. 1 

• Znalost výkresové dokumentace. 

• Zvolit systém měření. (kartézský nebo polární),  

• Rozklad součásti na základní geometrické tvary.  

• Ustavení dílu k měření (např. metoda RPS,3.2.1.)  

• Kontrolní přeměření správného ustavení. 

• Sestavení měřícího plánu. 

• Volba metody měření. 

• Samotné měření potřebných parametrů a geometrických požadavků. 

• Výpočet, software simulace a rozbor. 

• Zpracování měřícího protokolu. 1 

 

Obrázek 6-Polární souřadnicový systém 13 

3.1.1. Sestavení měřícího plánu  

Postup měření spočívá v návaznosti jednotlivých měřících úkonů a kroků. Odvíjí se 

od složitosti součásti, avšak platí obecné zásady, ze kterými dochází k zjednodušování a 

zrychlení celého metrologického sledu. 1 

• Usazení dílu tak aby byl co nejvíce tuhý 

• Měřit, pokud možno s co největším počtem měření z dané polohy 

• Volit měřící body, aby byl celý sled co nejkratší 

• Volit minimální, nezbytný počet snímaných bodů 

např. na určení roviny je nutné nasnímat 3 body (tedy 9 souřadnic pro tříosý systém) 

• Rozdělení snímaných bodů v rovnoběžném směru 

• Kruhové a kulové části dílů snímat párovými dvojicemi diametrálně 

• Vyloučit chyby a určit nejistoty1 

  



22 

 

3.2. Kontaktní metody měření 

Kontaktní metody využívají fyzického spojení měřícího doteku sondy s měřenou 

součástí. Jedná se o nejrozšířenější a nejběžnější metody měření. Jejich využití pro měření 

aditivních výrobků je vhodné u základních geometrických tvarů na součástech. 1 

3.2.1. Kontaktní metody spínacího odměřování 

Ke čtení bodů na součásti touto metodou dochází pomocí doteku na povrchu součásti. 

Sonda získá signál pro dané místo v souřadnicovém systému. Spínací dotyky jsou 

součástí měřicího systému, spojení propojuje mezi součástí a spínačem, způsobuje 

sepnutí v mechanismu sondy. Signál, který je přitom exportován do formátovacího 

zařízení, zaznamenává souřadnice nasnímaného bodu na dílci. Spínací odměřování lze 

docílit dvěma způsoby. 1 

• Elektromechanicky 

Elektromechanická sonda spínacího odměřování funguje na základě rozpínání 

elektrického obvodu. To se způsobuje vlivem odchýlení např. pákového mechanismu v 

odměřovací hlavě. Samotné měřící hlavy mají různé technické provedení. Existují 

vyměnitelné modulové hlavice. Jsou osazeny dotyky, které jsou využitelnější pro jiný 

druh měřených tvarů a elementů na součástech. Příkladem může být tvar hvězdice, s 

rozpínací kontakty aj. Měřicí dotyky jsou také opatřeny prstenci, s nimiž ve statickém 

stavu spojuje s ostatními kontakty. Při změně polohy měřicího dotyku z výchozí polohy 

dojde k rozpojení elektrického obvodu. Odměřovací zařízení zaznamená hodnotu polohy 

hrotu. Kontakty jsou tvořené velmi přesnými kulovými plochami, aby přerušení kontaktu 

nastalo vždy při totožné odchylce měřícího hrotu. Přes to, dochází k malé chybě měření. 

Vlivem působící síly na rameni dotyku dochází k malému průhybu a vyosení. 1 

 

Obrázek 7-Vyosení měřícího dotyku 1 

  



23 

 

• • Piezoelektricky 

. Tyto systémy spínacích sond pracují v dynamickém režimu, pomocí nich se 

získávají diskrétní hodnoty, takže hovoříme o kontaktním diskrétním snímaní (není 

možné spojité snímání souřadnic - tzv. skenování). Touto metodou nedochází k rozpojení 

elektrického obvodu. Odměřovací soustava je trvale pod proudem všech kontaktů. 

Měřitelná změna nastává u elektrických nábojů. 

Deformací piezokrystalů se ionty opačných nábojů posunou v krystalové mřížce tak, 

že elektrické těžiště záporných a kladných iontů, která se v nezdeformovaném krystalu 

nacházejí ve stejném bodě, se od sebe vzdálí. Na určitých plochách krystalu se objeví 

elektrický náboj. Tento elektrický impuls vyvolá změnu napětí a systém zaznamená 

kontakt sondy se součástí. Daný snímaný bod je zaznamenán. Piezoelektrické senzory 

jsou tak citlivé zařízení, že mohou vydat signál při náhodném zachvění stroje, proto je 

potřebné jejich signál potvrzovat. 1 

 

3.2.2. Kontaktní metody snímacího odměřování 

 

Snímací odměřování se nazývá také skenování. Měřicí hrot pracuje ve stavu, při 

kterém je v trvalém kontaktu s měřeným dílem. Počátek procesu měření nastává v 

okamžiku, kdy je zaznamenáno sepnutí hrotu na součásti. Přítlak hrotu se nastaví na 

požadovanou měřicí sílu a začíná odměřování v daném směru. Skenující sonda může 

pracovat ve dvou režimech. 1 

 

• Diskrétní metody snímání 

Snímání souřadnic s předem známou přibližnou hodnotou. Princip obdobný jako 

spínací metody jen čtení bodu v požadovaných místech. 1 

 

• Spojité metody snímání 

Režim snímání s trvalým monitoringem aktuální polohy. Tato metoda se nejčastěji 

využívá u měření struktury povrchů. 1 
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3.3. Bezkontaktní metody měření  

Různá zařízení, která jsou založena na bezkontaktním způsobu snímání vnějších i 

vnitřních ploch. Tyto metody se používají převážně pro měření výrobků zhotovených 3d 

tiskem. Celý proces spočívá v tom, že odměřovaná součást je měřena z mnoha směrů a 

úhlů. Při každé změně se součástka nasnímá. Odměřování se na nazývá skenování. 

Digitální 3D podoba reálného objektu se získává pomocní různých metod a technických 

zařízeních za pomocí výše zmíněného softwarového postupu. 1 

  

Technické provedení bezkontaktních odměřovačů na měřících zařízení: 

 

• Stacionární (pevné) 

Stacionární skenery jsou umístěny na jednom místě a často pevně připojeny na měřící 

zařízení. Skenovaný předmět je nutné dopravit k nim. 1 

 

• Mobilní (přenosné) 

Vyznačují se malými rozměry, a jsou vhodné k teréním kontrolám a měření součástí 

s velkými rozměry. Používají se třeba k inspekčním kontrolám v oboru soudního 

znalectví. 1 

 

• Statické provedení skenerů 

Kontrolovaný předmět vykonává pohyby s různými trajektoriemi a měřící zařízení 

provádí odměřování1 

 

• Dynamické provedení skenerů 

Kontrolovaná součást musí být velmi tuze upevněna, aby nedocházelo ke skreslení 

měřených dat. Takto ustavenou součást přeměřuje skener, který vykonává pohyb okolo 

součásti.1 
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3.3.1. Bezkontaktní optická metoda WLS-White Light Scanning 

Skenovací 3D systém založený na bílém světle obvykle používá kameru, stativ nebo 

robota a umožňuje pracovní postup ve stylu bodového snímání, který minimalizuje 

nastavení a programování. Skenování bílého světla funguje tak, že promítá stíny čar z 2D 

čočky na 3D povrch. Fotoaparáty jsou poté využívány k prohlížení odchylek ve 2D liniích 

na 3D objektech a generují se bodové mračna. Souřadné body XYZ generované během 

tohoto procesu se pak spojí, aby se vytvořil přesný 3D model fyzického objektu. Bílé 

světlo ve skutečnosti sestává ze superpozice okrajů generovaných více vlnovými délkami, 

získání kontrastu okrajových okrajů jako funkce polohy skenováním.14 

Ve srovnání s tradičním laserovým skenováním může 3D skenování s bílým světlem 

nabídnout řadu výhod. Laserové skenery používají laserové paprsky k měření povrchové 

plochy zařízení a vytváření modelů na základě těchto dat. Proces sběru měření pomocí 

laserového systému může být často zdlouhavý a náročný na práci, výhodou je tedy 

flexibilita a výkonnost. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena. 14 

Dosahovaná přesnost skenováním je v rozsahu vlnové délky spektra barev. Vzhledem 

k tomu, že skenování bílým světlem nezávisí na fyzické sondě umožňují relativní snadnou 

konfigurace. 14 

Skenování na základě bílého světla neodmyslitelně pomáhá zmírnit mnoho problémů 

pracovního postupu a produktivity spojené s CMM. Sledovanou geometrickou tolerancí 

zde je nejčastěji tvar profilu nebo plochy. Použitím speciálních přípravků a všestranností 

této metody jsme schopni provádět kontrolu většiny geometrických tolerancí. 14 

 

Obrázek 8- Skenování bílým světlem s hlavou RDS a senzorem DotScan od Zeiss 15 
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3.3.2. Bezkontaktní optická metoda BLS-Blue Light Scanning 

Při porovnání skenování bílého a modrého světla je velmi podobná metoda. Rozdíly 

mezi těmito technologiemi jsou ale velké. Třídění rozdílů je patrné v aplikovatelnosti. 

Skenování modrým světlem je vylepšenou verzí technologie bílého světla uvedenou výše. 

Při porovnání skenování bílého a modrého světla je známo, že se používají v mnoha 

stejných případech. Tříosé skenování s modrým světlem však nabízí lepší přesnost a 

kvalitnější výstupy. 14 

Další důvod, proč je technologie skenování modrým světlem schopna nabídnout větší 

výhody oproti technologii skenování na bílém světle, je skutečnost, že modré světlo má 

užší vlnovou délku, zatímco bílé světlo je kombinací všech barev ve viditelném spektru. 

Úzká vlnová délka modrého světla umožňuje lepší filtrování. Dosahovaná přesnost touto 

metodou je v rozmezí vlnové délky modrého světla a to je zhruba 300 až 450 nanometrů. 

Metoda je tedy užším intervalem světla zpřesněna. Optické vlastnosti této barvy umožňují 

pohlcovat částečně lesk a odrazy světelných paprsků. Je tímto snižováno rozptýlení 

fotonů. Metoda umožňuje měřit součástí s vyšším leskem než zařízení s bílým světlem. 

Ke snížení lesku se používají také penetranty zmatňující povrch. Velký vliv na konečnou 

přesnost má odměřovacího zařízení s citlivostí na senzorový systém, včetně datovacího 

zařízení. 14 

 

 

Obrázek 9- Skenování technologií modrého světla 16 
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3.3.3. Laserové metody bezkontaktního odměřování 

Laserové systémy se využívají nejčastěji jako dva různoběžné laserové paprsky, které 

se protínají v přesně definované vzdálenosti. Když dojde na měřeném objektu k průniku 

těchto paprsků, tak vyhodnocovací jednotka stroje zaregistruje snímání bodu. Laser 

umožňuje skenovat v jedné nebo ve třech osách. CMM spolu s laserovým odměřovacím 

systémem tvoří všestranně výkonnou kontrolní stanici. Laserová hlavice obsahuje jak 

vysílací, tak může mít snímací senzor. Přesnost tkví ve vyhodnocování aktuální pozice. 

Metrolog zadává nutná místa odměření a ty vyhodnocuje podle výkresové dokumentace, 

nebo schopnost detekovat hodnoty převzaté z modelu součásti. Velkou výhodou je 

měřitelnost tvarově velmi složitých tvarů na součástech. 1 16 

• Laserová metoda měření v jedné ose 1D 

 Metoda je vhodná pro kontrolu celé řady geometrických tolerancí. Tato nejednoduší 

laserová metoda je v současné době využívána v širším rozsahu napříč všemi strojními 

obory. Směry měřených chyb jsou automaticky určeny vzhledem k osám strojů, čímž se 

snižuje lidská chyba. Měřící paprsek je veden bodově.  

 

Obrázek 10-Měření 1D senzorem Keyence16 

 Laserové snímače vzdálenosti vyžadují rychlost, přesnost a schopnost poskytovat 

vynikající výkon v jakékoli aplikaci. Vysoká linearita zvyšuje možnosti. Tato technologie 

poskytuje vysoký výkon s vysokou přesností. 16 

Tabulka 5 -Senzory 1D Keyence 16 

Typ senzoru Měřící rozsah Přesnost 

LK-H008W 8±0,5 mm 0,005µm 

LK-H0027 20±3 mm 0,02µm 

LK-H057 50±10 mm 0,025µm 

LK-H087 80±18 mm 0,1µm 

LK-H157 150±40 mm 0,25µm 
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• Metody měření ve dvou osách 2D 

Použitím dvou lineárních laserových systémů společně se speciálním softwarem lze 

současně měřit a zobrazovat data měřených ze dvou os. Nejčastěji se jedná o kontrolu 

přítomnosti a umístění například děr na součásti. Odměřování probíhá formou skenování 

povrchu. Pro měření součástí vyrobených aditivní výrovou je tato metoda vhodná pro 

kontrolu umístění otvorů a jiných geometrických tvarů a otvorů ve druhé ose. Skenery 

jsou tak velmi vhodným nástrojem reverzního inženýrství. Měřící paprsek je veden 

čárově. Měříme šířku a výšku na povrchu součásti.1 17 

 

Obrázek 11- Konstrukce 2D skeneru Keyence 17 

 

 

Tabulka 6-Senzory pro2D skenování od výrobce Keyence 17 

 

  

 Typ senzoru LJ-G015K  LJ-G015 LJ-G030 

Měřící rozsah Rozsah měření 

v ose Z 

15±2,3mm 15±2,6mm 30±10mm 

Rozsah měření 

v ose X 

7mm 7mm 22mm 

Přesnost 

opakovatelnosti 

Opakovatelnost 

měření v ose Z 

0,2 µm 0,2 µm 1 µm 

Opakovatelnost 

měření v ose X 

2,5µm 2,5µm 5µm 
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• Metody měření ve třech a více osách 

 

Další možností se nabízí laserové skenování kombinované 2D a 3D snímáním. 

Laserové měřící systémy často vyžadují, aby uživatel využil přenosný 3D skener nebo 

kloubové robotické rameno. Tento proces může být nejen časově náročný, ale také může 

vést k nadbytečnému úsilí a překrývání dat. Víceosé odměřování laserovou technikou je 

vhodné pro měření složitých geometrických tolerancí jako jsou tvar profilu, tvar plochy 

a dalších. Měřící stanice mohou pracovat s větším počtem 3D skenerů. Tyto skenery 

odměřují v synchronizačním režimu. Během takovéhoto postupu musí metrolog umístěné 

skenery rozmístit tak, aby došlo jen k malému k překrývání bodového mraku.1 18 

Rozdílem 3D měření v porovnání s 2D měřením je zásadní v odměřování snímané 

plochy. Digitalizační zařízení pracuje tedy nejen v diskrétním ale i konvenčním režimu.18 

 

 

Obrázek 12-Porovnání 2D a 3D měření laserovým senzorem 18 

 

Obrázek 13-3D SKENER CREAFORM HANDYSCAN 700 s pozičními značkami 19 

  

https://www.capture3d.com/3d-metrology-solutions/3d-scanners/atos-core
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3.3.4. Mechanické metody bezkontaktního odměřování 

Metoda má značnou nevýhodu, jelikož je destruktivní. Odměřování se provádí ovšem 

bezkontaktně. Postupně se odebírají vrstvy materiálu obráběním například frézováním. 

Součást je po jednotlivých vrstvách nasnímána optickou nebo laserovou metodou. Po 

celém sledu odebírání vrstev a snímání se digitalizací konvertují data získaná z 

odměřovacího zařízení do počítačové programu. Vytvoří se CAD model, ze kterého se 

provádí kontrola součásti. Metoda je vhodná spíše na kontrolu dutin a vnitřních ploch kde 

výše popsané metody nepostačují. Pro měření aditivních součástí je tato kontrola také 

vhodná. Musíme si ale uvědomit, že materiály kovově tištěné dosahují vysokých pevností 

a tvrdostí. Při volbě obráběcích nástrojů musíme s těmito fakty počítat. Tato metoda se 

dnes používá jen výjimečně a je zastaralá.1 

 

3.3.5. Ultrazvukové metody bezkontaktního odměřování 

Využití ultrazvuku se upotřebí při kontrolování vnitřních ploch a dutin. Největší 

úskalí této metody je přesnost v řádu desetin milimetru. Těmito přesnostmi metoda 

neodpovídá dnešním kvalitám strojírenské výroby. Je tedy pouze informativním 

nástrojem v oblasti měření vzdáleností. Je však plně využíváno u detekce vad například 

u svarových spojů. Výhodou je zdravotní nezávadnost.1 

 

 

Obrázek 14-Ultrazvuková kontrola svarů 20 
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3.3.6. Rentgenové metody bezkontaktního odměřování 

 

Jedná se o kontrolu součástí rentgenovým prozářením. Tato metoda je odlišná od 

předchozích tím že sbírá snímky tvořené z několika paprsků napříč strukturou součástí. 

Není to tedy kontrola povrchu ale struktury. Touto metodou se dají kontrolovat všechny 

druhy materiálů, včetně materiálů kompozitních. Materiály kompozitní mají rozdílnou 

hustotu a ta má nepříznivý vliv na monochromatické zobrazení. Při měření je zde 

odlišnost od Lékařských CT ve způsobu snímání. Průmyslovým měření dochází k rotaci 

součásti a vysílač i přijímač jsou upevněny na stroji staticky. 

Laboratorní a průmyslové tomografy jsou mnohem silnější, než je tomu tak v 

medicíně. Rozdíl najdeme také v délce času ozařování součástí. Je to vlivem nízkého 

nebezpečí ozáření obsluhy. Průmyslové CT tomografy se svou přesností blíží 

k souřadnicovým měřícím přístrojům CMM. 1 

V současné době je na trhu několik variant těchto zařízení. 

• CT tomograf s liniovým paprskem,  

• CT tomograf s plošným paprskem,  

• CT tomograf s odrazovým terčem,  

• CT tomograf s transmisním terčem. 

CT tomograf s liniovým paprskem 

Jedná se o rentgenové zařízení, kdy zářením je 2D paprsek. Tento paprsek prochází 

skrze kontrolovanou součást a vstupuje do detektoru. Skenovací čas je mnohem delší než 

u plošných paprsků, které jsou technologií 3D skenování. 1 

 

 

Obrázek 15-Liniové Ct 21 
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• CT tomograf s plošným paprskem 

 

Výrobní CT zařízení s plošným ozařováním součástí vynikají lepší detekcí tvarů a 

objemů při jednom nasnímání. Tato metoda je v porovnání s předchozím CT rychlejší a 

spolehlivější. Při skenování rozměrové větších součástí, které neumožňují rotaci, provádí 

metrolog snímání z různých pozic a ty superpozičně skládá v softwaru. Jednotlivé 

objemové snímky jsou udávány v objemových jednotkách voxelech. Vzniká tím z 

jednotlivých objemových řezů celá součást. 1 

 

 

Obrázek 16-Pološné schéma Ct snímání 21 

 

• CT tomograf s odrazovým terčem 

 

Tomograf s odrazovým terčem je konstrukční provedení vysílače záření. Odrazový 

terč rentgenové záření odráží paprsky daným směrem a zhuštěním nebo zjemněním. 

Odrazový terč je větší a lze efektivněji odvádět teplo předané zářením do terče. Vlivem 

toho jsme schopni provádět delší měření a větší intenzitou záření. Tento typ CT je 

modifikací plošného či liniového provedení. 1 

• CT tomograf s průchozím terčem 

 

Tento typ CT je opět modifikací plošného či liniového provedení. Ve vysílači dochází 

k průchodu záření skrze terč. Vlivem menšího terče je dosaženo větší koncentrace svazků 

záření. Dochází tím ale k větším teplotním namáhání terče. Výhodou je vyšší rozlišení. 1 
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4. Měřící zařízení pro měření součásti vyrobené aditivní 

výrobou. 

Tato kapitola se zabývá popisem měřícího zařízení. Kombinace s jinými přípravky a 

odměřovacími přístroji, které jsou vhodné pro měření výtisků a jejich geometrických 

tolerancí. 1 

4.1. Souřadnicové měřící zařízení CMM 

Souřadnicové měřící přístroje lze rozdělit dle osového odměřování. Souřadnicové 

měřící zařízení je flexibilní v možnostech odměřování s použitím různých odměřovacích 

komponentů a propojením s jinými metodami. 1 

• Souřadnicové měřící zařízení měřící v jedné ose 

• Souřadnicové měřící zařízení měřící ve dvou osách 

• Souřadnicové měřící zařízení měřící ve třech osách 

CMM lze dále členit dle konstrukčního provedení. 

• Stojanové provedení 

Ustavení kontrolované součásti provádíme v osách „x“ a „y“ na posuvný stůl. 

Odměřovací směr je v ose „z“. Tyto konstrukční provedení vynikají tuhostí a tím i 

značnou přesností měření. Další velkou výhodou je snadná manipulační přístupnost 

k dílci. 1 

• Výložníkové provedení 

Pro tento typ je výhodou snadná přístupnost. Tohle konstrukční provedení vhodné na 

měření delších součástí. Výložník však má svá omezení v tuhosti osy kolmé k výložníku. 

Tato nevýhoda je opodstatňující při měření širších součástí. Je tedy vhodnější pro užší 

díly. 1 

• Portálové provedení 

Tento typ CMM je nejrozšířenější verzí pro větší měřící rozsahy. Velkou předností 

tohoto typu je vysoká tuhost soustavy. Konstrukce portálového provedení se provádí se 

statickým stolem a pohyblivým portálem, jsou ale i opačné provedení. 1 

 

• Mostové provedení 

Konstrukce tohoto provedení je most, který umožňuje velké měřící rozsahy v jedné 

ose. Často se s tímto provedením setkáváme v leteckém průmyslu. Nejčastější 

konstrukční varianta. 1 
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Tabulka 7- Konstrukce souřadnicových měřících zařízení 22 23 24 25 

Stojanové provedení CMM 

Zeiss Caleneo 

Výložníkové provedení CMM 

Zeiss Dura Max 

  

Přesnost 16°C-24°C od 27+L/80≤70 

µm 

Přesnost 18°C-22°C 2,4+L/300 µm 

Rozsah 

XYZ 

7000x1600x3000mm Rozsah 

XYZ 

350x150x190mm 

Portálové provedení CMM 

WENZEL LH 2015 Gantry Series 

Mostové provedení CMM 

WENZEL XO 107 XOrbit series 

  

Přesnost 2,8 + L / 450 µm Přesnost 1,8 + L / 350µm 

Rozsah 

XYZ 

2000 x 3000/4000/5000 x 

1500mm 

Rozsah 

XYZ 

1000 x 1500/2000 x 700mm 

Obrázek 17- Zeiss Caleneo 22, Obrázek 18 - Zeiss Dura Max 23,  

Obrázek 19-Wenzel LH 2015 24, Obrázek 20 - Wenzel XO 107 25
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4.1.1. Kontaktní odměřovací zařízení s pevně stanoveným dotykem pro 

CMM 

Kontaktní odměřovací zařízení se skládají ze tří hlavních komponent. Odměřovací 

hlavice, modulu a doteku. Celá soustava se nazývá sonda. Sondy jsou opatřeny dotyky. 

Těchto kontaktních snímačů je celé řada různých provedení. Sondy svou konstrukcí 

umožňují měřit v několika směrech. Možnost změn polohy měřící hlavy eliminuje nutnost 

opakovaného měření jinou soustavou měřících komponentů. 26 

Měřící hlavy se vyrábí v různých provedeních: 1 26 

• Manuálně stavitelné měřící hlavice 

• Motoricky stavitelné měřící hlavice 

• Indexovatelné měřící hlavice 

• Polohovací měřící hlavice 

• Skenovací měřící hlavice 

• Pevné měřící hlavice 

• Tříosé měřící hlavice 

• Víceosé měřící hlavice 

Měřící modul a tělo zajišťují kompaktnost s měřícími doteky. Velký konstrukční vliv 

mají moduly na volbu typu doteku a celkově na měřící rozsah celého kontaktního 

odměřovacího zařízení. Volbu dotyků a modulů volí metrolog s ohledem na sledovaný 

parametr. Dalším aspektem doteku je konstrukční vhodnost a jeho použitelnost pro spojité 

měření. 1 26 

Doteky se vyrábí v různých provedeních: 1 

• Přímé 

• Válcové 

• Hvězdicové 

• S půlkulovým zakončením 

• Diskové 

• Zalomené 

• Zaoblené 

 

 

Obrázek 21-Sestava kontaktního měřícího zařízení 26
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Významný výrobce kontaktních měřících zařízení je anglická firma Renishaw. 

• Kontaktní měřící zařízení PH 10M PLUS Renishaw 

Produktová řada obsahuje tři modely hlavic PH 10M PLUS. Všechny modely jsou 

kompatibilní s několika typy sond a prodlužovacích nástavců. Všechny také umožňují 

orientaci sondy do 720 opakovatelných poloh pro co nejlepší přístup k měřenému prvku. 

Možnost opakovatelných změn polohy sondy eliminuje nutnost opakovaných časově 

náročných změn v sestavách doteků. Všechny tři modely hlavic PH10 PLUS poskytují 

vynikající opakovatelnost polohování s přesností 0,4 µm na poloměru 100 mm, která 

určuje skvělou přesnost polohy hrotu doteku. 27 

Tabulka 8 - Technické specifika hlavice PH 10M PLUS  27 

Délka 117 mm 

Šířka 62 mm 

Hmotnost 0,620 kg 

Upevnění sondy Autojoint (multiwire) 

Upevnění hlavice Upínací stopka dle typu pinoly stroje 

Řídící jednotka PHC10-3 PLUS 

Opakovatelnost měřící polohy 0,4 µm na vzdálenost 100 mm 

Systém 3-osý 

Odměřovací síla 0,45 Nm 

Maximální délka 

prodlužovacího nástavce 

300 mm (11,8 palce) při použití 

prodlužovacího nástavce PAA3 

 

Obrázek 22 - Sonda PH 10M PLUS 27
  



37 

 

4.2. Snímací odměřovací zařízení v kombinaci se CMM 

• Laserové zařízení s CMM 

Laserové hlavy pro souřadnicový měřící přístroj, jsou průlomem v rychlosti 

odměřování. Takové výkony jsou přínosem pro měření automobilových rámů nebo 

složitých letadlových komponentů. Německý renomovaný výrobce Zeiss nabízí 

odměřovací zařízení LineScan, které umožňuje rychlé a efektivní měření. Tak jako jiné 

obory tak i metrologie je velmi progresivním oborem. Důkazem je právě zařízení Line 

Scan. V roce 2020 zpracovalo zařízení 250 000 bodů za vteřinu. V roce 2021 dokáže  

jedním snímkem zpracovat až 700 000 bodů za vteřinu ve třech osách. 28 

 

Obrázek 23- Laserová hlava Zeiss LineScan28 

Optické skenovací hlavy pro měřící souřadnicové přístroje jsou upevněny na 

kloubové držáky. Zařízení pracují ve více osém systému. Výsledky jsou exportovány 

CCD kamerou do systému počítače. Otickou hlavou pro odměřování souřadnicovým 

měřícím přístrojem vhodná také Eagle eye od společnosti Zeiss. 28 

 

Obrázek 24- Laserová hlava Zeiss Eagle eye 28 
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• Optické zařízení s CMM 

Optické zařízení dosahují velkých měřících výkonů v porovnání se zaběhlými 

optickými metodami měření. Porovnání progresivity optického komparátoru nebo 

měřícího mikroskopu s optickým počítačově řízeným zařízením je efektivně 

nesrovnatelné. Velkými výhodami těchto přístrojů jsou automatické korekce čočkových 

vzdáleností a obraz je bez rozptýlení. Stejné výsledky měření bez rozdílu na zkušenosti 

metrologa. Měření je téměř automatizované. 

Optické zařízení DotScan od Zeiss 

Tabulka 9 - Technické parametry DotScan Zeiss 29 

Senzor DotScan 

Typ světla Bílé 

Výkon 1000 bodů za vteřinu 

Měřící rozsah XYZ 10/3/1 mm 

Řízení CNC and controler system 

Min. průměr měřitelné koule 0,5mm 

Měřitelné vzdálenosti XYZ 50/21/10 mm 

 

Obrázek 25 - Souřadnicový měřící přístroj s optickou hlavou RDS a senzorem 

DotScan od Zeiss 15 
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4.3. Ruční snímací odměřovací zařízení  

Měřící zařízení vhodné pro kontrolu složitých a velkých tvarů. Využití na místě, kde 

je nemožné použít souřadnicový měřící přístroj. Je to zapříčiněno konstrukcí součásti. 

Použitím ručních měřící zařízení umožňuje měření i na místech velmi těžko přístupných. 

Doposud uvedené zařízení byla vzpjata k laboratoři se CMM. Tato technika se využívá 

nejen v přesném strojírenství ale také v dentálním lékařství. Výrobců této měřící techniky 

je celá řada. Firmy nabízí různé konstrukční kombinace a provedení ručních skenovací 

techniky. Současně musí splňovat ergonomický a lehký design. Zařízení musí usnadnit 

jeho držení pro provoz a poskytnout vysoce přesná kontrolní měření zároveň. 

• Laserové ruční zařízení 

Nadnárodním výrobcem je například Shining 3D, CREAFORM. Mobilita těchto 

zařízení je velkou výhodou. Zařízení se provádí také v bezdrátovém provedení. Kapacita 

baterií je často schopna pokrýt 12hodinový provoz. Měřící přístroj FreeScan UE od 

společnosti Shining 3D. Využívá modrý křížový laserový ruční 3D skening.  

Tabulka 10 Technické parametry zařízení FreeScan UE 30 

Senzor FreeScan UE 

Typ skeneru Modrý laserový 

Výkon 650 000 meření/s 

Měřící rozsah XYZ 510/520/(300-700) mm 

Přesnost délková 0,02 mm 

Přesnost objemová 0,02-0,04mm na 1𝑚3 

Hmotnost 0,670 kg  

 

Obrázek 26- 3D skenování laserem FreeScan UE 30
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• Optické ruční zařízení 

Snímacím měřícím zařízením je FreeScan Trak od firmy Shining 3D. Je vhodný pro 

různé statické a dynamické aplikace, včetně rozsáhlých 3D inspekcí v leteckém, 

automobilovém, lodním a energetickém průmyslu atd. 31 

Tabulka 11-Technické parametry zařízení FreeScan Trak 31 

Senzor FreeScan Trak 

Typ senzoru Infračervené Led optické 

Výkon 480 000 bodů za vteřinu 

Měřící rozsah XYZ 300/250/250 mm 

Přesnost délková 0,03 mm 

Přesnost objemová 0,1mm na 15𝑚3 

Hmotnost 7,2 kg  

Rozměry zařízení XYZ 1079 / 237 / 110 mm 

K nastavení systému měření 3D skenováním přesnou bezdrátovou technologii mezi 

dvěma terminály. Provedení nemusí být nutně manuální ale také v kombinaci s 

upevňovacími komponenty. 

 

Obrázek 27-Skener FreeScan Trak 31
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4.4. Digitalizační zařízení  

 Tohle zařízení se nachází také v každém digitálním fotoaparátu či kamerovém zařízení.  

Všechny optické zařízení v současnosti jsou postaveny na elektronickém snímání 

obrazové informace. Takovéto informace snímá elektrotechnická součástka CCD 

(Charge-coupled device), je součást s vázanými náboji.  

Jedná se o polovodičovou součástku. Konstrukce těchto CCD součástek je založena 

na fyzikální jevu známý jako fotoefekt. Dochází k tomu při dopadu vyzářeného fotonu 

do atomu a převedením jeho elektronu do excitovaného stavu a odevzdá energii. Tuto 

energii nezpracuje jako fotodioda na výrobu proudu, ale pro expozici obrazu. 32 

 

 

Obrázek 28- Princip snímání CCD32 

Vysílačem vyzářené fotony narazí do součástí a odrazí se, elektrony prochází skrze 

součást na optický senzor. Tento senzor má v sobě zakomponovanou katodu ta 

impulzivně přitahuje záporné elektrony. V místě s větší koncentrací materiálu elektron 

prochází v menším svazku a je na katodě nasnímáno méně pixelů nebo voxelů. Optické 

senzory jsou dvou typů liniové a plošné. Plošné senzory jsou konstruovány kombinacemi 

liniových senzorů. Optické zařízení pracují na základě kamerového systému. CCD. Tato 

technologie byla dále zdokonalena osvětlením měřených ploch. Technologie nese také 

název počítačová tomografie. Optické hlavy pro souřadnicový měřící přístroj, jsou 

vhodné pro měření dílů s velmi malými nebo dvourozměrnými geometriemi nebo 

měkkými materiály, jako jsou plechové, gumové nebo plastové díly. 32 
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5. Experimentální část 

Experiment obsahuje kontrolu a měření vybraných částí na součásti vyrobené aditivní 

technologií. 

5.1. Výroba součástí 

Pro zhotovení se postupovalo chronologicky dle technologického výrobního sledu 

aditivní výroby dle normy ČSN EN ISO 17 296-4. Pro zhotovení součástí byly 

zpracovány objemové modely ve výpočetním programu Inventor Professional. Součásti 

s plným a neúplným obloukem porovnáme dvěma laserovými metodami12 

 

Obrázek 29- Modely součástí v softwarovém prostředí Inventoru 

Součásti svou tvarovou a geometrickou pestrostí nabízí široký rozsah nejrůznější 

metrologických možností. Součásti jsou přímo vhodné ke kontrole geometrických 

tolerancí. Vlivem experimentální konstrukce součásti bylo dosaženo technologického 

maxima tisku metodou SLM. Při tisku oblouku začalo docházet k destrukčním 

poruchám, u rovinného úhlu v rozsahu od 40°do 50° zakřivení. Bylo nutné zavést do 

klenby oblouku statické podpory. Pomoci podpor se zajistilo stabilizování tisku pro 

model s plným obloukem. 7 

 

Obrázek 30- Zavedení podpor do součásti 
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Dalším aspektem na stabilitu tisku bylo také změnění technologických parametrů pro 

tisk. Výkon paprsku při tisku první součásti byl zvolen 400 W. Nedostatečným průběhem 

tisku byl výkon laseru upraven na 200 W. Tisk byl po korekci výkonu laseru stabilizován 

pro obě nové součásti. 

Tabulka 12-Technické parametry tiskárny AM400 Renishaw 33 

 

Rychlost tištění jednotlivých řezů experimentálních součástí byla 650 mm/s. Stavební 

výška vyšší součást je 49,98mm model je tištěn v jednotlivých vrstvách po 50µm bylo 

řezání dílu rozděleno na 999 vrstev tisku. Celkový tištěný objem obou součástí s 

podporami je 88077𝑚𝑚3. Vlivem velikostí součástí a typem materiálu byla nejvíce 

ovlivněna cena tisku, který vygenerovala tiskárna na 576 eur pro obě součásti. Časová 

náročnost je ovlivněna výrobními parametry tisku. Ty jsou uvedeny blíže v příloze A. 34 

 

Obrázek 31- Tiskárna Renishaw AM 400 34  
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5.2. Metrologický sled měření optickými přístroji 

5.2.1. Kontrola metrologických předpisů v metrologické způsobilosti 

Před započetím metrologické činnosti, je nutné provést kontrolu metrologického 

vybavení laboratoře, spjatých zařízení, korekce fyzikálních vlastností aj. pro výkon 

metrologických operací. Sníží se tím výskyt extrémních bodů ve statistickém souboru pro 

výpočet chyby a nejistoty měření.35 

Pracovní prostory 

Zajistit v laboratoři regulaci teploty, vzdušné vlhkosti, hlučnosti, prašnosti, intenzitu 

osvětlení nebo také odstranění elektromagnetických vlivů země. Před počátkem měření 

zajišťuje metrolog pracovní podmínky. Zejména je kladen důraz na regulaci teploty. V 

metrologické laboratoři dojde ke stálosti teploty ale také k větší entropii prostředí. 35 

• Kontrola technických způsobilostí 

Kontrola kalibrací, akreditací aj. 35 

5.2.2. Kalibrace, konfigurace měřícího zařízení 

Všechny optické měřící přístroje uvádíme na počátku měření ke kalibraci. U 

optických přístrojů bez odfiltrování cizích zdrojů světla musí dojít k úpravě světelného 

toku do místnosti. Docílíme tak eliminaci odrazů světelných paprsků. Laserový křížový 

systém provádí kalibraci v závislosti na vzdálenosti snímacího zařízení od zaměřeného 

objektu. Zařízení provádí tuto činnost softwarově. Dochází k tomu, aby měřící zařízení 

provedlo korekci měřícího rozsahu. Důležité je také poziční umístění součásti ku 

laserovému skeneru. Konfigurace zařízení činí podobnou funkci jako kalibrace. 

Konfigurace vymezuje překrytí laserových paprsků a jejich další korekci.  

5.2.3. Snímání 

Snímání se provádí různými pohyby okolo měřeného tělesa v přibližné skenovací 

vzdálenosti. Během snímání se generuje model obdržený skenerem. Optické měřící 

zařízení a počítač jsou datově propojeny. Získaný naměřený plošný model je kopií 

fyzické součásti. 

 

Obrázek 32- Měření zařízením Handscan  
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5.2.4. Odstranění nadbytečných tvarů, doplnění nenasnímaných částí 

Model po dostatečném nasnímání součásti upravujeme v softwaru počítače, kde 

probíhá samotné skenování. Během snímání skener naskenuje i fiktivní šum od rušivých 

elementů. Nejčastější příčinou snímání šumu je odlesk. Odražený světelný paprsek od 

součásti skener nasnímá i přes filtraci okolních světel. Na obrázku 33 je šum zobrazen 

více žlutými útržky.  

 

Obrázek 33-Nasnímané znečistění nedotištěného modelu 

Kromě šumu je k naskenované součásti nasnímána často také pracovní plocha, na 

kterou je součást ustavena. V softwarovém prostředí počítače se plošný model dá 

upravovat celou škálou nástrojů. V tomto případě se použije oříznutí. 

 

Obrázek 34- Výběr oříznutí součásti 

Po odstranění přebytečných elementů, doplňujeme nenaskenovaná místa. Doplnění 

probíhá výpočetně numericky s přibližným výsledkem tvarové plochy. Dochází tedy k 

určitému zkreslení, ale vyhlazování naskenovaného modelu.  
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5.2.5. Připasování, zarovnání modelu 

Po doladění nedokonalostí na plošném modelu pokračujeme metrologickým sledem 

k připasování nebo zarovnání vytvořeného modelu. V inventoru vytvořený model CAD 

převedeme do softwarového prostředí například VXelemnts. 

 

Obrázek 35-Plošný scan zeleně, objemový CAD model červeně. 

• Metoda připasování RPS 

Metoda RPS umožňuje provádět zarovnání i na tvarových plochách a při definici 

zarovnání lze provádět téměř cokoliv. Při definici musí kontrolor pouze splnit podmínku 

zamezení pohybu dílu ve všech směrech. Nejčastěji se používá v automobilovém 

průmyslu, kde je přesně dáno, na co se daný komponent bude umísťovat, a které body 

tedy jsou ty výchozí. Body mohou být tvořeny z geometrických prvků (střed kružnice, 

střed koule…) nebo volně na ploše při zadání X, Y, Z souřadnic. Další metody zarovnání, 

nebo připasování součásti vzhledem k porovnávanému modelu. 36 

• Metoda zarovnání na základny, Datum Reference Frame (DRF) 

 

• Metoda zarovnání na prvky (Entities alignment) 

 

• Metoda zarovnání 3-2-1 

Princip zarovnání 3-2-1.  Spočívá ve výběrech plochy roviny, osy a bodu. Metoda 

spočívá v omezení pohybu dílu ve všech osách vůči souřadnému systému. Většina 

ostatních zarovnání svou funkčností směřuje k tomuto principu. Pravou podstatou je 

odebrání všech stupňů volnosti součásti, jenž má v daném systému. 36 
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• Metoda zarovnání Best fit 

Při kontrole vyrobeného dílu nelze předpokládat, že jej naskenujeme a z programu 

automaticky dostaneme výsledek s odchylkami oproti CAD modelu. Inspekční programy 

nemohou vědět, jak má být daný díl přesně vyroben, jaké jsou jeho funkční vlastnosti a 

které body jsou důležité pro správné zasazení dílu do celkové sestavy. Z těchto důvodů 

je důležité, aby kontrolor správně zvolil na počátku kontroly dílu správné zarovnání 

naskenovaných dat vůči CAD modelu. Následně zobrazené odchylky budou odrážet 

realitu. Nejčastěji používané zarovnání je BEST Fit. Toto zarovnání se používá v 

případech, kdy nevíme, jaké jsou na díle výchozí body. Program se snaží dosáhnout 

minimálních odchylek ve všech místech na obou modelech. Nejčastěji se používá u 

plastových tvarově složitých dílů vyráběných vstřikováním plastů. Ve většině případů by 

toto zarovnání nemělo být konečné. Použili jsme tuto metodu. Nabízí se jako nejvhodnější 

varianta. 36 

Aby došlo k zarovnání metodou BEST Fit musíme v programu vymezit na součásti 

přibližné centrovací body. Tyhle body se musí přizpůsobit geometrii součásti. Je ale 

pravidlem že by zvolené centrovací body pro metodu BEST Fit měly být voleny v co 

největších vzdálenostech od sebe. Tedy na krajích součásti ve všech osách. Počítačový 

program si už součásti připasuje tak aby odchylky byly ve všech směrech co nejmenší. 36 

 

Obrázek 36-Centrovací body, metoda BEST Fit  

Po připasování k vybraným bodům, vznikne překrytí obou modelů s barevnými 

přechody. Čím je barva sytější tím se víc blíží dané hodnotě odchylky. Tohle grafické 

vyobrazení určuje odchýlení od skutečného modelu. Dalším typem zobrazení se také 

kromě barevného spektra využívá často určitého druhu izolinie. 36 
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Obrázek 37-Model po zarovnání metodou BESTFit s barevným spektrem odchylek. 

5.3. Měření výtisků souřadnicovým měřícím přístrojem s laserem 

Jako experimentální variantu měření bylo vybráno souřadnicové měřící zařízení s 

laserovou optickou hlavou. Byl brán zřetel na volbu druhé metody, tak aby byla co 

nejbližší první metodě měření. Srovnání dvou typů laserových měření je vhodné pro 

celkové vyhodnocení měření. Výhody této varianty jsou dány přesným trasováním a 

pohybem sondy ve stanovené vzdálenosti od součásti. Důsledkem toho je překrytí 

součásti laserovým skenerem lépe orientováno. 

Tabulka 13-Technické parametry SMS Wenzel LH 65 X3 Premium 37
 

Měřící rozsah XYZ 650/1000/500 mm 

Nosnost granitové plochy 500 kg 

Nejistota MPEe  1,6 ÷ (L/350) µm 

Nejistota MPEp 1,6 µm 

Kontrolní systém WPC2040 / 3, HT400 

Systémy kompatibilních 

sond 

PH10M, SP25, 1x SM25-1, 2x SH25-1, 

1x SM25-2, 2x SH25-2, 1x SM25-3, 2x 

SH25-3, 1x TM25-20, 2x FCR25, 1x 

MRS400 

Software WM | Quartis X3M25 FREEFORM 
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Tabulka 14-Technické parametry optické hlavy Wenzel SHAPETRACER II 38 

Pracovní vzdálenost cca.80 mm 

Pracovní rozsah cca 120 mm 

Největší šířka paprsku cca 120 mm 

Nejmenší snímaná bodová vzdálenost 29µm 

Rychlost bodového snímání 100bodů/s 

Filtr okolního světla ano 

Hmotnost 0,495 kg 

https://www.wenzel-group.com/en/products/wenzel-shapetracer-laser-scanner/ 

 

Obrázek 38- Měření součásti s částečným obloukem zařízením SHAPETRACER II 

Po získání zarovnaného modelu metodou BESTFit, je vybráno zpravidla místo na 

součásti a typ geometrické tolerance, které bude kontrolované. Volí se místa s 

nejsytějšími barvami na vygenerovaném modelu. 

Složité součásti s tvarovou členitostí po měření laserovým zařízením se kontrolují 

nejčastěji tvarovými geometrickými tolerancemi. Porovnávalo se a měřilo geometrické 

tolerance tvaru plochy. Jelikož plochy jsou na součástech nejvíce rozšířeny. Tato 

geometrická tolerance je přímo vhodná. 

  

https://www.wenzel-group.com/en/products/wenzel-shapetracer-laser-scanner/
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5.3.1. Nasnímané součásti laserovou hlavou SHAPETRACER 

 

Obrázek 39-Součást s úhlovým obloukem do 45° SHAPETRACER II 

 

 

Obrázek 40-Barevné spektrum s procentuální mírou výskytu SHAPETRACER II 
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5.3.2. Spektrum odchylek s procentuálním výskytem SHAPETRACER II 

 

 

Obrázek 41- Součást s plným obloukem světlejší spektrum barev SHAPETRACER II 

 

Obrázek 42-Barevné spektrum s procentuální mírou výskytu SHAPETRACER II 

.  



52 

Tabulka 15-Odchylky naměřených hodnot na součásti s částečným obloukem 

zařízením SHAPETRACER II 

Číslo 

Měření 

(labels) 

Odchylka Číslo 

Měření 

(labels) 

Odchylka 

19 -0,0994mm 25 0,0155mm 

16 -0,1203mm 43 -0,1006mm 

13 -02829°mm 40 -0,1479mm 

10 -0,3101mm 28 -0,2797mm 

 

 

5.3.1. Závěr měření zařízením SHAPETRACER II 

Termografická mapa naměřených odchylek je patrná od nominálního CAD modelu. 

Barevné rozdíly jsou zřejmé z obou nasnímaných modelů. Rozdělením a sytostí barev u 

součásti s obloukem do 45° je mnohem výraznější. Na jednotlivých úhlech oblouku do 

45° je názorné, jak se oblouk propadá záporně od CAD modelu. Spektrum odchylek na 

součásti s úhlem do 45°udávají široký výskyt s velkým rozptylem odchylek. Přes 

technologii tisku bez statických podpor byly do druhého modelu zakomponovány. 

Výsledek jejich aplikace do tisku součásti bylo přínosem. Barevné spektrum je na 

součásti po zarovnání stejnou metodou tisku mnohem více monochromatické. Zvolené 

jemnější barevné spektrum rozdělení a výskyt odchylek potvrzuje. Obrazové informace 

z měření na souřadnicovém měřícím přístroji jsou obsaženy v příloze B 
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5.4. Kontrola a měření výtisku mobilním laserovým zařízením  

Druhou metodou měření experimentu bylo proměření součástí ručním laserovým 

skenerem Handyscan AMETEK 700 od společnosti CREAFORM. 

 

Obrázek 43-Handyscan Silver AMETEK 700 39 

Tabulka 16- Technické parametry Handscan AMETEK 70039 

Přesnost 0,03 mm 

Objemová přesnost 0,02 +0,06 mm 

Rozlišení měření 0,05 mm 

Počet měření 480 000/s 

Zdroj světla 7 červených laser křížů, 

přímkový laser 

Laserová třída 2M bezpečná pro zrak 

Skenovací rozsah 275 mm / 250 mm 

Měřící vzdálenost  300 mm 

Rozsah velikosti dílů 0,1-4 mm doporučeně 

Formát souboru dae, .fbx, .ma, .obj.-ply, 

.stl .txt, .wrl, .x3d, 

Hmotnost 0,85 kg 

  



54 

5.4.1. Nasnímané součásti s tolerancemi laserovým Handscanem 

 

Obrázek 44-Součást s úhlovým obloukem do 45°tolerance tvaru plochy Handscan Silver 

 

 

Obrázek 45-Součást s úhlovým obloukem do 45° a hodnotami úhlů Handscan Silver  



55 

 

5.4.2. Spektrum odchylek s procentuálním výskytem Handscan 

 

Obrázek 46-Součást s plným obloukem  Handscan Silver 

 

Obrázek 47-Součást s úhlovým obloukem do 90° a hodnotami úhlů Handscan Silver 
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Tabulka 17-Hodnoty úhlů na součásti s částečným obloukem zařízením Handscan 

Úhel Úhel na 

součásti 

Odchylka Naměřený 

úhel 

Úhel Úhel na 

součásti 

Odchylka Naměřený 

úhel 

10° 10,383° 0,383° 79,617° 0° 0,516° 0,516° 89,484° 

20° 21,058° 1,058° 68,942° 15° 15,413° 0,413° 74,587° 

30° 31.440° 1,440° 58,560° 30° 30,421° 0,421° 59,579° 

40° 41.509° 1,509° 48,491° 45° 45,724° 0,724° 44,276° 

Na rozhraní 30°až 40° je pro úhlovou odchylku 0,421° tolerance kladná 0,176mm. 

 

 

Tabulka 18-Tabulka naměřených hodnost na součásti s celým obloukem zařízením 

Handscan 

Úhel Úhel na 

součásti 

Odchylka Naměřený 

úhel 

Úhel Úhel na 

součásti 

Odchylka Naměřený 

úhel 

10° 10,478° 0,478° 79,522° 0° 0,275° 0,275° 89,725° 

20° 20,850° 0,850° 69,150° 15° 15,146° 0,146° 74,854° 

30° 31,069° 1,069° 58,931° 30° 30,134° 0,134° 59,866° 

40° 39,917 0,083° 50,083° 45° 44,873° 0,127° 45,127° 

60° 60,454 0,540° 29,546° 60° 60,027 0,027° 29,973° 

Pro úhel 60° je úhlová odchylka 0,027° a teké kladná s mírou 0,357mm. 

5.4.3. Závěr měření zařízením Handscan 

Zásadní pro závěr je už v počátku rozsahu úhlových odchylek, ve kterém se obě 

součásti pohybují. Součást s obloukem do 45° má větší rozsah úhlových odchylek od 

CAD modelu. Díl s předtištěnými podporami a plným obloukem na součásti se pohybuje 

v menším rozsahu odchylek. Součást s částečným obloukem má vlivem tisku natištěno 

na portě více materiálu. Rudá barva signalizující tyto nepřesnost je správná, a pro detekci 

úhlových odchylek od CAD modelu není nijak závažná. Na měření odchylek oblouku to 

nemá žádný vliv. Nevýhodou této metody je nutné použití pozičních značek.  
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6. Závěr  

Metody měření na souřadnicových měřících zařízeních (CMM)v kombinaci s 

laserovým přístrojem prokázaly více výhod a lepších metrologických vlastností než ručně 

vedené zařízení Handscan. Při výrobě součástí vyrobených aditivní výrobou zařízením 

AM400 Renishaw můžeme konstatovat zásadní rozdíly v kvalitě povrchu materiálu na 

zhotovení výrobku. Velký vliv na kvalitu mělo upravení výkonu laserového paprsku 

z 400W na 200W. Dalším nepříznivým aspektem na celé vypracování této práce bylo 

omezení vlivem nouzového stavu a pandemie coronaviru. Tiskárna AM400 Renishaw 

byla během tisku součástí ve stavu absence servisní prohlídky. Výroba součástí byla 

značně nepříznivě ovlivněna na kvalitě. Volba měřících metod byla upřednostněna pro 

laserové měřící skenování. Výkonnost a efektivita těchto odměřovačů nese mnoho výhod. 

Technickými parametry snímacích zařízení je výkonovější Handscan AMETEK 700 

Silver. Jeho schopnost snímat až 480 000 měření za vteřinu mu udává značnou výhodu 

oproti skeneru SHAPETTRACER II.  

Připasováním součástí metodou BESTFit byly zvoleny obdobné body (pokus o 

totožné umístění bodů) pro obě součásti. Oblasti tolerančních rozdílů jsou symetrické pro 

obě metody. Lze tedy měření považovat za správné. Vetší a přesnější představu o 

naměřených hodnotách odchylek udávalo zařízení SHAPETRACER II. Toto tvrzení je 

podmíněno podrobnějším vyjádřením procentuálním výskytem odchylek na součástech. 

Dalším důvodem je přesně známá výchozí pozice a umístění snímače v daný okamžik. 

Měřící zařízení není zatíženo touto funkcí přepočtu aktuální pozice skeneru. Výhodu 

zařízení SHAPETRACERU II je také menší snímaná vzdálenost, jinak vyjádřeno větší 

měřící rozlišení.  

Výskyt odchylek na součástech od CAD modelu můžeme vytvořit závěr. Úhlové části 

oblouku na součásti s částečnou klenbou oblouku nabývají rostoucí zápornou odchylku 

směrem ke středu součásti. Pro vyjádření geometrických tolerancí je vhodnější model s 

částečnou klenbou oblouku. Měřícím zařízením bylo detekováno pro plochu s úhelem 45° 

záporné odchylky od CAD modelu -0,2797mm. Měřícím zařízením Handscan je míra 

kladné odchylky 0,176mm. Měřením SHAPETRACER II je přesnější metodou, protože 

částečné klenby oblouků na součásti májí zápornou odchylku. Vlivem velkého rozptylu 

odchylek zjištěných ručním zařízením, je tato metoda vhodná pro méně přesná měření. 

Pro laboratorní měření je zcela jistě vhodnější varianta kombinace souřadnicového 

měřícího přístroje s jinými odměřovači než v porovnání s ručním měřícím přístrojem, byť 

s vyšším počtem odměřených bodů za vteřinu. Ruční zařízení je vhodné pro měření na 

nepřístupných místech. 

Použitím statický podpor pro tisk součásti s plným obloukem se velmi projevilo na 

míře výskytu odchylek od CAD modelu. Součást s plným obloukem je mnohem přesněji 

vyrobena než součást s částečným obloukem. Hodnoty odchylek na plochách pod úhlem 

30° jsou na součásti s částečným obloukem 1,440° a 0,421°. Na součásti s plným 
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obloukem na plochách s úhlem 30° nabývají naměřené odchylky hodnot 1,069° a 0,134°. 

Tyto hodnoty odchylek úhlů jsme získali měřícím zařízením Handscan. 

Jako přesnější variantu měření bych použil měřící mikroskop, který pracuje s 

mnohem přesnějším aparátem. Měření by bylo časově víc náročné a kvalitně 

neporovnatelné. 
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