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SIGMUND, Marek.  Strategie hodnocení odchylky kruhovitosti na třísouřadnicovém 

měřicím stroji.  
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univerzita Ostrava, 133 stran. 
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Vzhledem na rychle se rozvíjející strojírenství v automobilovém průmyslu jsou 

kladeny vysoké poţadavky na kvalitu zdůrazňující sniţování, resp. minimalizaci chyb tvarů 

kruhových ploch. Z tohoto důvodu je věnovaná vysoká pozornost na zdokonalování metod 

hodnocení odchylky kruhovitosti a měřící techniky. Moderní technologické postupy vyţadují 

neustálou kontrolu kvality vybraných povrchů a toho lze dosáhnout jen stále se opakovanými 

měřeními s vhodným pouţitím měřících zařízení, umoţňující získání přesnosti při hodnocení 

odchylky kruhovitosti. Doposud byla malá pozornost věnovaná analýze externích a interních 

vlivů na hodnocení odchylky kruhovitosti. Při výrobě valivých loţisek nebo válců do motorů 

a pod. je odchylka kruhovitosti jedním z nejsledovanějších parametrů kvality valivých ploch. 

Společně s drsností ovlivňují úroveň vibrací a tím také kvalitu celého zařízení. 

Předloţená práce obsahuje přehled doposud známých poznatků o hodnocení a měření 

odchylek kruhovitosti. V disertační práci se podrobněji zabývám touto problematikou pomocí 

spojité a nespojité metody, práce je zaměřena na hodnocení odchylek kruhovitosti vnitřních  

a vnějších průměrů u loţiskových krouţků. Měření se uskutečňovala na speciálním 

jednoúčelovém zařízení. 

V úvodu je charakterizována daná problematika. V další teoretické části je popsána 

problematika měření odchylky kruhovitosti, příčiny jejího vzniku, parametry, metody měření, 

měřicí zařízení a nejistoty měření. V experimentální části je uveden popis měřených součástí 

a měřicích zařízení, na kterých byla provedena jednotlivá měření vybraných součástí. Dále je 

zde poukázáno na rozdílnost naměřených výsledků, porovnání měření odchylky kruhovitosti  

a jeho statické vyhodnocení. 
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Given the rapidly evolving engineering in the automotive industry are high demands 

on quality emphasizing reduction, respectively. minimize errors of circular shapes surfaces. 

For this reason, Great attention is paid to the improvement of evaluation methods and 

roundness deviation measurement. Modern technological processes require continuous quality 

control of selected surfaces and this can be achieved only by constantly repeated 

measurements with appropriate use of measuring devices, enabling the acquisition of 

accuracy in the evaluation of roundness deviation. So far, little attention has been devoted to 

the analysis of external and internal influences on the evaluation of roundness deviation. In 

the manufacture of rolling bearings and cylinder engines and the like. roundness deviation is 

one of the most quality parameters of rolling surfaces. Together with the roughness affects the 

level of vibration and thus the quality of the entire facility. 

The present work provides an overview of previously known in the field of assessment 

and measurement of roundness deviations. The dissertation deals with this issue in more detail 

using continuous and discrete methods, the work is focused on the evaluation of roundness 

deviations of internal and external diameters of the rings. Measurements are made at the 

special single-use devices. 

In the introduction, is characterized by these issues. The next section describes the 

theoretical problem of measuring variations of circularity, the causes of its origin, 

characteristics, measuring methods, measuring devices and measurement uncertainty. The 

experimental section describes the measured components and measuring devices, where 

individual measurements were made of selected components. It is suggested here, the 

diversity of the measured results, compared to the roundness deviation measurement and 

static evaluation. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
an, bn  konstantní sloţky amplitudy harmonického profilu kruhovitosti 

a1  kladná místní odchylka  [µm] 

a2  záporná místní odchylka  [µm] 

A  referenční kruţnice 

A1  kruţnice nebo válec se středem C1 nebo s osou Z1 

A2  kruţnice nebo válec se středem C2 nebo s osou Z2 

cn  amplituda sloţené cosinusoidální funkci řádu n = 1, 2, 3, 4... 

CAD  2D a 3D počítačové projektování (Computer aided Design) 

CMM  souřadnicový měřicí stroj (Coordinate Measuring Machine) 

CNC  počítačem řízený systém (Computer Numerical Control) 

Cn1,Cn2,Cn3 amplitudy se třemi největšími hodnotami 

ČSN  česká státní norma 

dn  průměr snímacího dotyku (kuličky)  [mm] 

D1, D2  rozměr součástky  [mm] 

e  excentricita uloţení  [µm] 

EN  evropská norma 

F(φ)  funkce představující reálný profil kruhovitosti 

GPS  geometrická specifikace výrobků (Geometrical Product Specification) 

ISO  mezinárodní organizace pro normalizaci 

k  koeficient rozšíření 

k1, k2, k3  součinitelé nepravidelnosti 

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

LSCI  střední kruţnice nejmenších čtverců (Least Squares Circle) 

MCCI  nejmenší opsaná kruţnice (Minimum Circumscribed Circle) 

MICI  největší vepsaná kruţnice (Maximum Inscribed Circle) 

MZCI  nejmenší pásmo – mezikruţí (Minimum Zone Circle) 

n  harmonické číslo, počet naměřených hodnot 

nov  rychlost otáčení měřené součásti  [m/s] 

r  závislost hodnoty poloměru, poloměr zaoblení hrotu snímače  [mm] 

r0  poloměr střední kruţnice  [mm] 

r(γ)  perioda proměnlivosti funkce 

Ra  střední aritmetická odchylka profilu kruhovitosti  [µm] 
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Rmax  max. vzdálenost poloměru kruţnice, poloměr největší opsané kr.  [mm] 

Rmin  min. vzdálenost poloměru kruţnice, poloměr nejmenší vepsané kr.  [mm] 

RONp  největší vrchol odchylky kruhovitosti 

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

RONq  střední kvadratická hodnota odchylky kruhovitosti 

 (root mean square roundness deviation)  [µm] 

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

RONv  největší prohlubeň odchylky kruhovitosti 

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

Rq  průměrná kvadratická odchylka profilu  [µm] 

Rsr1  parametr aritmetického průměru tří max. výšek nerovností (vln)  [mm] 

Rsr2  parametr aritmetického průměru osmi max. výšek nerovností  [mm] 

R0  poloměr střední kruţnice  [mm] 

R(φ)  funkce vzdálenosti 

Sx  experimentální směrodatná odchylka  [µm] 

Sx  směrodatná odchylka střední hodnoty  [µm] 

u  standardní nejistota měření  [µm] 

uA  standardní nejistota typu A  [µm] 

uB  standardní nejistota typu B  [µm] 

uC  kombinovaná standardní nejistota  [µm] 

uBi
2
  součet kvadrátů všech zdrojů nejistot typu B  [µm] 

U  rozšířená standardní nejistota  [µm] 

UPR  vlny za otáčku (Undulations Per Revolution) 

Vd  rychlost kmitů dotyku měřicího přístroje  [m/s] 

x, y, z  souřadnice os 

xn, yn, zn  souřadnice směru dotyku 

x0  pravá (skutečná) hodnota 

x1, x2, x3  x - ové souřadnice snímaného profilu bodu 

X  náhodná proměnná 

Xi  naměřená hodnota  [µm] 

X  aritmetický průměr ve všeobecnosti  [µm] 

y  naměřená hodnota 

yi  odchylka i-tého bodu profilu, vzdálenost profilu od střední kruţnice  [µm] 

y1, y2, y3  y - ové souřadnice snímaného profilu bodu 
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∆r1, ∆r2  radiální vzdálenost  [µm] 

∆R, ∆Z  odchylka kruhovitosti  [µm] 

∆Z  aritmetický průměr odchylky kruhovitosti [µm] 

α, β  úhly  [°] 

γ  úhel určující pozici momentální hodnoty poloměru r  [°] 

γn  fázové posunutí této funkce  [°] 

ε  absolutní chyba 

Ø  průměr součástky, průměr dotyku [mm] 

θ  okamţitý úhel profilu kruhovitosti  [°] 

σ  relativní chyba 

2D, 3D  prostorové zobrazení 
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1. ÚVOD 

V současném období při rychle se rozvíjejícím průmyslu se kladou vysoké nároky  

na výrobu a to na zkvalitňování výrobků. V závislosti od toho ve výrobním procesu působí 

celá řada vlivů na skutečný tvar součástky. Na základě této skutečnosti je potřeba se zaměřit 

na geometrickou stavbu povrchu součástí, které zahrnují soustavu geometrických prvků 

povrchů. Ty pocházejí z mechanického obrábění případně jsou zapříčiněné opotřebováním. 

Geometrická stavba povrchu součástek zahrnuje soustavy geometrických prvků, které určují 

tvar, rozměr, tvarovou přesnost, rozměrovou přesnost, vzájemnou polohu, integritu povrchu, 

tj. vlnitost, drsnost a pod. Všechny tyto parametry jsou závislé na technologii výroby  

od parametrů zařízení, vlastností materiálů, ale i od samotného pracovníka. Kaţdý parametr 

z těchto prvků se odrazí do celkové přesnosti součástky, tzv. tvarové přesnosti [5]. Jeden 

z prvků tvarové přesnosti u rotačních součástek je kruhovitost.   

Při výrobě valivých loţisek nebo válců do motorů a pod. je odchylka kruhovitosti 

jedním z nejsledovanějších parametrů kvality valivých ploch. Společně s drsností ovlivňují 

úroveň vibrací a tím také kvalitu celého zařízení. Vzhledem na rychle se rozvíjející 

strojírenství v automobilovém průmyslu jsou kladeny vysoké poţadavky na kvalitu 

zdůrazňující sniţování, resp. minimalizaci chyb tvarů kruhových ploch. Z tohoto důvodu je 

věnovaná vysoká pozornost na zdokonalování metod hodnocení odchylky kruhovitosti  

a měřící techniky. Moderní technologické postupy vyţadují neustálou kontrolu kvality 

vybraných povrchů a toho lze dosáhnout jen stále se opakovanými měřeními s vhodným 

pouţitím měřících zařízení, umoţňující získání přesnosti při hodnocení odchylky kruhovitosti. 

Doposud byla malá pozornost věnovaná analýze externích a interních vlivů na hodnocení 

odchylky kruhovitosti. 

V disertační práci se podrobněji zabývám touto problematikou pomocí spojité  

a nespojité metody, práce je zaměřena na hodnocení odchylek kruhovitosti vnitřních  

a vnějších průměrů u loţiskových krouţků. Měření se uskutečňovala na speciálním 

jednoúčelovém zařízení. 
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2. PŘEHLED SOUČASTNÉHO STAVU MĚŘENÍ 

ODCHYLKY KRUHOVITOSTI 

Ve výrobním procesu působí celá řada faktorů, které mají vliv na geometrickou 

strukturu povrchu, která je soustavou geometrických prvků povrchu, podmíněná tvarem  

a rozměrem. Na geometrickou strukturu povrchu mají vliv také vlastnosti jako jsou: tvar  

a jeho odchylky, nerovnosti a jejich rozmístění, trhliny a jiné místní poškození povrchu. 

Měření skutečného povrchu umoţňuje reprodukci jeho obrazu jen v nějakém přiblíţení. 

Přibliţný obraz skutečného povrchu, získaný měřením v mezích přesnosti, nazýváme 

změřeným povrchem [1]. Při porovnávání změřeného povrchu s geometrickým povrchem 

navrhovaného prvku se vyskytují odchylky tvaru a nerovnosti povrchu, tj. drsnost. Podle 

mezinárodní normy odchylka tvaru [14], je nadefinovaná a podrobněji popsaná v normě  

STN EN ISO 1101 [19] z tzv. normy GPS (z angl.GPS – Geometrické specifikace a verifikace 

výrobků). 

Odchylka tvaru je míra vychýlení reálného profilu součástky od jeho nominálního 

tvaru [10]. Je to soubor periodicky se opakujících nerovností charakteristických tím, ţe poměr 

vzdáleností mezi nepravidelnostmi a jejich hloubkou je větší neţ 1000 (2.1). 

  

                

 (2.1) 

 Odchylka kruhovitosti 

Kruhovitost jednotlivého tolerovaného prvku se povaţuje za správnou, kdyţ prvek je 

ohraničený dvěmi soustřednými kruţnicemi, jejichţ radiální vzdálenost se rovná předepsané 

hodnotě tolerance nebo je menší. Umístění středů těchto kruţnic a velikost jejich poloměrů se 

musí zvolit tak, aby radiální vzdálenost mezi dvěmi soustřednými kruţnicemi byla co 

nejmenší [19]. Příklad je uveden na (obr. 1).      

vzdálenost mezi nepravidelnostmi

hloubka

1000
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Obr. 1  Hodnocení minimální zóny pro kružnice 

 

  Z obrázku vyplívá správná tolerance podmínky Δr2 < Δr1.  

Moţné umístění středů dvou soustředných kruţnic a jejich nejmenší radiální 

vzdálenost:  

Střed (C1) pro případ A1 určuje polohu soustředných kruţnic, kde radiální vzdálenost 

mezi nimi je Δr1. 

Střed (C2) pro případ A2 určuje polohu soustředných kruţnic, kde radiální vzdálenost 

mezi nimi je Δr2. 

Správná podmínka dvou soustředných kruţnic je ta, která je označená A2. Radiální 

vzdálenost Δr2 se rovná předepsané toleranci kruhovitosti nebo je menší. 

 

Skutečné tvary rotačních ploch se zjednodušeně vyskytuji ve dvou formách a to: buď 

se tvarem blíţí k elipse a mluvíme o oválnosti nebo s určitým počtem hran po obvodě  

a mluvíme o hranatosti (obr. 2) [13]. 

 

 

Obr. 2  Tvary rotačních ploch (oválnost a hranatost) 
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2.1.1. Příčiny vzniku geometrických odchylek 

 

Všeobecně vznikají odchylky od ideálního geometrického tvaru vlivem: 

 pouţitého obráběcího stroje, 

 obrobku, 

 nástroje, 

 prostředí. 

 

2.1.2. Hodnocení odchylky kruhovitosti 

Přesná analýza chyby vyţaduje specifické měřící metody s následným matematickým 

zpracováním naměřených výsledků. Jednou z moţných metod opsání profilu kruhovitosti je 

Furierovým řádem, který umoţňuje vyjádření harmonických sloţek. Zároveň umoţňuje nejen 

posouzení tvaru kruhovitosti, ale i funkčnosti a zpětnou vazbu pro technologa při posouzení  

a zlepšování technologického procesu. Opakem harmonické analýzy je harmonická syntéza, 

která se skládá z předem určených harmonických sloţek, a to z fázového posuvu a amplitudy. 

Odchylky kruhovitosti jsou měřené v rovinách kolmých na osu kontrolované rotační 

plochy. Normou je stanovený nejmenší počet měření a poloha rovin měření v závislosti  

na délce válcové plochy a poměru délky a průměru [18]. 

Funkční plochy rotačního tvaru jsou významné z hlediska jejich početností a hlavně 

z hlediska poţadavku na geometrickou přesnost. Geometrická přesnost v tomto případě také 

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

Vlnitost povrchu je do kruhovitosti, buď zahrnutá anebo filtrací eliminovaná. Drsnost povrchu 

není po obvodě zjišťovaná (jedná se o sloţku  podélnou, je odfiltrovaná poloměrem zaoblení 

hrotu snímače – r) (obr. 3). Přesnost metody závisí od tvaru dotyku na snímaném profilu, 

který vykresluje dráhu dotyku snímače [20]. 
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Y

X  

Obr. 3  Příklad zesnímaného profilu na konvenčním přístroji spojitou metodou  

Pro hodnocení kruhovitosti je všeobecně potřebné získat profil rotační součástky 

v rovině kolmé na jeho osu (skutečný profil) a tento profil porovnat s kruţnicí (ideální profil), 

který polohu vůči posuzovanému profilu je potřebné určit podle dohodnutých pravidel. 

Radiální velikost nesouhlasu obou profilů je prezentována jako odchylka kruhovitosti. 

Moţnosti náhradních prvků – kruţnic zaznamenaných k snímanému profilu součástky, 

soustřednému s osou otáčení anebo k jeho zobrazení [5]. 

Střední kružnice nejmenších čtverců (LSCI – last squares mean circle) - kruţnice, 

pro kterou platí, ţe součet čtverců odchylek této kruţnice od snímaného anebo upraveného 

profilu je nejmenší (obr. 4a). 

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

kruţnice, kterou je moţné nakreslit okolo snímaného anebo upraveného profilu hřídele  

(obr. 4b). 

Největší vepsaná kružnice (MICI – maximum inscribed circle) - největší kruţnice, 

kterou je moţné nakreslit do snímaného anebo upraveného profilu otvoru (obr. 4c). 

Nejmenší pásmo – mezikruží (MZCI – minimum zone circles) - dvě soustředné 

kruţnice, které obklopují snímaný anebo upravený profil a mají nejmenší radiální vzdálenost 

(obr. 4d).  

V mezinárodní normě STN ISO 4291 „Metody hodnocení odchylek kruhovitosti“. 

Měření změn poloměru je odchylka kruhovitosti definovaná, jako rozdíl poloměrů vepsané 

kruţnice do profilu a opsané kruţnice okolo profilu, kterých střed je totoţný se středem 

referenční kruţnice. Rozdíl poloměrů je označený ∆Zq s indexem na označení jejich středu 

[8]. 

 Norma ČSN ISO 4291 (01 4411) 

        V této mezinárodní normě jsou uvedeny metody stanovení odchylek kruhovitosti 

měřením změn poloměru s pouţitím dotykových přístrojů (snímačů). 
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Norma obsahuje:  

a) typy přístrojů a základní předpisy,  

b) doporučení pro pouţití přístrojů,  

c) metody kalibrace přístrojů a ověřování jejich vlastností [11].  

 

Dále se pouţívá k hodnocení odchylek kruhovitosti od ideálního tvaru prostřednictvím 

transformovaného profilu získaného za vymezených podmínek, vyjádřených vzhledem  

k jednomu z následujících středů, kde kaţdý z nich můţe být pouţit samostatně (obr. 1):  

a) střed kruţnice nejmenších čtverců (LSCI),  

b) střed nejmenší opsané kruţnice (MCCI),  

c) střed největší vepsané kruţnice (MICI),  

d) střed kruţnice nejmenšího pásma (mezikruţí) (MZCI) [11].  

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

problematiky, přístroje a přílohy.  

Rmax

Rmin

a)
 

Rmin

Rmax

b)
 

Rmin

Rmax

c)
 

Rmax

Rmin

d)
 

Obr. 4  Referenční kružnice [7] 

 

Označení Střed referenční kruţnice     

ΔZq střed kruţnice nejmenších čtverců a) (LSCI) 

ΔZc nejmenší opsaná kruţnice b) (MCCI) 

ΔZi největší vepsaná kruţnice c) (MICI) 

ΔZz nejmenší pásmo - mezikruţí d) (MZCI) 
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Při měření kruhovitosti je potřeba operovat s profilem, který je z měřeného objektu 

získaný souvislým sejmutím okamţitých poloh jednotlivých bodů obvodu. Standardní 

podmínky měření a hodnocení kruhovitosti je nutné zabezpečovat pomocí příslušných 

technických předpisů.  

Pro získání číselných hodnot odchylek kruhovitosti je potřebné vytvořit řadu kroků, 

z kterých kaţdý určitým způsobem ovlivní jejich přesnost.  

 

 Norma ČSN ISO 4292 (01 4412) 

Tato mezinárodní norma uvádí metody číslicového hodnocení odchylky kruhovitosti 

kombinací dvou a tříbodového měření [13]: 

 určování dvoubodovým měřením (měření průměrů), 

 určování tříbodovým měřením zdola (symetrické uspořádání), 

 určování tříbodovým měřením shora (symetrické nebo asymetrické 

uspořádání). 

 

V normě jsou dále obsaţeny odkazy na související normy, definice a termíny dané 

problematiky, způsoby měření a uspořádání, podmínky měření, hodnocení chyb měření  

a měřicí přístroje. A dále jsou v ní uvedeny tabulky pro kaţdé uspořádání a názorné příklady.  

 

 Odchylky geometrického tvaru 

Odchylky geometrického tvaru jsou výsledkem nepřesnosti procesu výroby a musí být 

měřeny a kontrolovány. Odchylka geometrického tvaru je hodnota vychýlení skutečného 

profilu součástky od jeho jmenovitého profilu. Dále je tato odchylka stanovená minimální  

z maximálních vzdáleností hodnoceného prvku od prvku obalového. Pro hodnocení tvarové 

přesnosti je normou určeno kritérium obalových prvků (obalových čar na profilu nebo ploch 

na tělese). 

Vysoké nároky funkčních ploch na přesnost geometrického tvaru mají ve většině 

případech rotační plochy.   

Odchylka kruhovitosti je největší naměřená vzdálenost profilu od obalové (referenční) 

kruţnice.  
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2.2. Optimalizace měření kruhovitosti povrchu 

Kruhové tvary funkčních povrchů patří k základním konstrukčním prvkům strojních 

součástí. Objevují se v řadě aplikací, především u nosných a vodicích povrchů hřídelí  

a valivých loţisek. Kontrola přesnosti tvaru - kruhovitosti - je z hlediska funkce součásti 

mimořádně důleţitá. 

Přesné měření kruhovitosti povrchu má zásadní význam pro zabezpečení správné  

a spolehlivé funkce povrchu. Např. valivá loţiska, jejichţ funkční povrchy nemají přesný 

kruhový tvar, se vyznačují větším sklonem k hlučnosti i větší pravděpodobností předčasné 

funkční poruchy. Měření kruhovitosti povrchu lze obecně provádět jedním z následujících 

způsobů:  

 měřením shodnosti průměrů v řadě různých řezů po obvodu kruhového tvaru 

(dvoubodová metoda). Je to nejjednodušší a nejméně přesná kontrola kruhovitosti; 

 součást je uloţena a otáčí se v prizmatické podloţce tvaru V, přitom je změna 

tvaru zaznamenávána měřicím dotykem úchylkoměru (tříbodová metoda). 

Hodnoty měření ovlivní nerovnosti povrchu podél délky uloţené součásti; 

 sondou souřadnicového měřicího stroje (CMM) jsou snímány body po obvodu 

povrchu a z nich je vypočtena kruhovitost. Měření většího počtu bodů je časově 

náročné, menší počet bodů ovlivní přesnost výsledku; 

 kruhovitost stanovená z měření změn poloměru součásti vzhledem k rotační 

(kruhové) základně; dotykovou sondou je snímán velký počet bodů na obvodu  

a z nich je vzhledem ke středu součásti vypočtena kruhovitost. Tato nejpřesnější 

metoda vyţaduje speciální, a tedy nákladnější měřidlo. Volba metody měření 

kruhovitosti bude ovlivněna poţadovanou přesností i rozsahem kontroly  

a samozřejmě náklady. S vývojem strojírenské výroby se stále více prosazují 

poţadavky na vysokou přesnost kontroly kruhovitosti. Její zajištění vesměs 

vyţaduje vyuţití zmíněných jednoúčelových měřidel.  

2.3. Metody měření odchylky kruhovitosti 

Odchylka kruhovitosti má ve výrobě valivých loţisek, ale i jiných rotačních součástek 

mimořádný význam. Je jeden z nejsledovanějších parametrů kvality ploch. Společně 

s drsností povrchu významně ovlivňuje úroveň vibrací rotujících částí a tým i kvalitu celého 

zařízení, protoţe je stále věnovaná vysoká pozornost hodnocení a zdokonalování metod 

měření a vyhodnocování odchylky a pouţívání měřící techniky. Vlastní měření a vyhodnocení 
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nemá za úlohu jen popsat velikost odchylky, ale také umoţnit získávat informace pouţitelné 

v procesu tvorby povrchu – obrábění s cílem korigovat a zlepšovat technologické postupy [5]. 

 

Na měření odchylek kruhovitosti se pouţívají různé měřící metody a různé měřící 

přístroje (obr. 5). V posledních letech dynamicky vzrostl vývoj třísouřadnicových měřících 

strojů (dále jen CMM). Zároveň umoţňují měření kruhovitosti, ale nezaručují malou nejistotu 

měření, jako speciální zařízení. CMM stroje mohou být pouţívané jen při měření profilů 

kruhovitosti od úchylky ne menší jako 10 μm [2]. Výhodou souřadnicových měřících strojů je 

jejich univerzálnost, jako například jejich hodnocení odchylky tvaru, průměru a polohy 

kruţnic. 

Metody měření odchylek

kruhovitosti

Absolutní metody

(Metody měření změny poloměru)

Metoda při rotaci

součástky mezi hroty

Metoda s rotujícím

vřetenem

Metoda s rotujícím

stolem

Relativní metody

Dvojbodová

metoda

Tříbodová

metoda

N-bodová

metoda

 

Obr. 5  Rozdělení  metod měření odchylek kruhovitosti [1, 2] 

 

Měřící metody měření odchylky kruhovitosti pro různé měřicí přístroje a zařízení, 

můţeme rozdělit na: 

 spojité metody 

 nespojité metody (diskrétní metody) [7]. 

2.3.1. Spojité metody 

Za spojitou metodu povaţujeme takovou metodu, při které je dotykový snímač 

měřícího zařízení v neustálém kontaktu s měřenou součástkou po celou dobu měření. 
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Relativní metody (dvojbodové, tříbodové, n - bodové) 

Relativní metody měření mají široké uplatnění a to hlavně v loţiskovém průmyslu. 

Jejich výhodou je všeobecná dostupnost a moţnost uplatnění ve výpočetní technice.  

Podle (obr. 6) můţeme relativní metody rozdělit. 

 

Relatívní metody meření

odchylek kruhovitosti

Dvojbodová Třibodová

Symetrická

Přímá:   = 0 Obrácená:  = - /2 Přímá:  0    /2

Nesymetrická

N - bodová

Obrácená:  /2         
 

Obr. 6  Rozdělení relativních metod měření odchylek kruhovitosti [1, 2] 

Skenovací metoda 

Tato metoda se aplikuje při pouţití třísouřadnicových měřících strojů. Skenování  

je osobitý reţim snímání, kterým výsledkem je určení hodnot souřadnic měřených bodů 

jdoucích za sebou na charakteristiku čar měřeného povrchu [16]. 

Při skenovaní je rozloţení skenovaných bodů se vzájemným rozestupem mezi dvěma 

za sebou jdoucími body skenovaní častokrát menším neţ 0,1 mm. Taková vysoká hustota 

skenování bodů poskytne podrobnější informace o měřeném povrchu. 

Plynulé měření prvků a kontur poskytne dostatečně vysokou hustotu bodů, potřebnou 

pro určení tvaru povrchu (obr. 7). Měření se uskutečňuje na CMM, měřící hlava musí 

podporovat skenovací technologii to je reţim s trvalým kontaktem měřícího hrotu a měřeného 

objektu. 
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X

Y

 

Obr. 7  Snímání bodů skenovací  metodou 

 

2.3.2. Nespojité metody (diskrétní metody) 

Při nespojitém způsobu snímání získáváme informace měřením souřadnic omezeného 

počtu bodů z měřeného povrchu (obr. 8). 

y

xx
1

x
2

x
3

y
3

y
2

y
1

 

Obr. 8  Snímání bodů profilu na CMM – nespojitou metodou [18]. 

Měření se provádí na souřadnicovém měřícím stroji v reţimu určení polohy 

diskrétních bodů. Pomocí několika snímaných bodů, dostaneme neúplnou informaci o tvaru, 

případně poloze kontrolované plochy. Při snímání kruhovitého profilu je definovaná 

geometricky třemi body, kde při určení tvaru a polohy se vychází snímáním souřadnic čtyř 

bodů v diskrétním reţimu. Vypočítá se souřadnice středu kruţnice a její průměr. Takto 

vypočítaný tvar a poloha kruţnice jsou jen výstupem měření. 

Porovnání nespojitého a skenovacího snímání odchylky 

Při nespojité metodě se setkáváme se standardními měřícími hlavami, které umoţňují 

jen snímání jednotlivých bodů. U velkého mnoţství aplikací je vyhodnocení odchylky tvaru 

důleţitější neţ absolutní hodnota velikosti součástky. Pro párové otvory je důleţitější 

odchylka tvaru profilu neţ samotná hodnota odchylky kruhovitosti (obr. 9). 
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Obr. 9  Vyhodnocení profilu skenováním a nespojitou metodou [4] 

 

Výsledky nespojitého snímání jsou dost nepřesné a neposkytují úplnou informaci 

o poloze tvaru a rozměru měřeného povrchu. Předpokladem správného měření je správné 

vyrovnání. 

 

2.4. Měřicí zařízení na měření odchylky kruhovitosti 

Na měření odchylky kruhovitosti pouţíváme různé metody a různé měřící zařízení. 

Měřící zařízení můţeme rozdělit podle více kriterií, záleţí na tom, jakou metodu zvolíme,  

s jakou přesností chceme měřit a jestli budeme měřit jednorázově nebo sériově. 

Měřící zařízení rozdělujeme na: 

 konvenční měřicí přístroje, 

 souřadnicové měřící stroje CMM.  

2.4.1. Konvenční měřicí přístroje 

V průmyslu se pouţívají měřicí přístroje, které se dají přímo pouţít v praxi. Ve výrobě 

se často kontrolují tvary jednoduchými pomůckami (pravítky, šablonami) a měřicími přístroji 

(číselníkovým úchylkoměrem apod.). Konvenční měření kruhovitosti se realizuje měřením 

v tzv. úhlových podloţkách, případně jiném podobném uspořádání [9]. Tyto metody se 

nazývají relativní nebo trojbodové. Na jejich základě se dají navrhnout přístroje, které se 

mohou vyuţít ve výrobě a to i přímo na stroji, po dobu obrábění. V současné době je pouţití 
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relativních metod omezené, protoţe dopředu často nepoznáme základní tvarovou odchylku 

(jestli jde o ovalitu nebo vícehran se stejným průměrem) [20]. 

Měřicí přístroje pracující na principu spojité metody jsou přístroje, které ve většině 

případech pracují v laboratorních podmínkách. Vyznačují se vysokou přesností měření a jsou 

pojmenované jako kruhoměry. Jejich naměřené hodnoty jsou zpracované pomocí softwaru. 

Příklady měřících přístrojů pouţívaných na měření tvaru: Roundtest (obr. 10). 

 

Obr. 10  Konvenční měřicí přístroj – Roundtest  

 

2.4.2. Souřadnicové měřicí přístroje 

Souřadnicový měřicí stroj (CMM-Coordinate Measuring Machines) je komplikovaný 

měřící systém, který vykonává měření v rovině nebo v prostoru v dané souřadnicové soustavě 

s moţností plné automatizace a vyhodnocování pomocí softwaru. 

Ve většině případech výrobci CMM nabízejí, od malých stolových aţ po největší 

mostové systémy, na kterých dokáţeme na základě přeměření určit odchylky rozměrů, tvarů  

a vzájemných poloh, které se nacházejí v normě ISO  1101 [19]. Navíc se dá ukázat,  

ţe přesným souřadnicovým měřícím strojem se dá určit na součástce i mikrogeometrie 

povrchu přičemţ není potřeba pouţít speciálních zařízení [15]. V praxi se CMM pouţívají 

např. na kontrolu sloţitých součástek skříňovitého tvaru. 

Současné CMM jsou univerzální flexibilní stroje, určené k převádění přesných  

a náročných měřících operací, nejčastěji k měření skříňovitých součástí a ke kontrole ploch 

sloţitých tvarů, např.: 

 ozubení, 

 turbínových lopatek. 
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Vyznačují se různým stupněm automatizace, od manuálního řízení aţ po CNC 

(Computer Numerical Control) počítačově číslicové řízení [17]. Principiálně souřadnicové 

měřící stroje zajišťují konkrétní geometrii měřených objektů určením prostorových souřadnic 

několika měřícími body. Z těchto souřadnic se potom v připojeném vyhodnocovacím zařízení 

určí náhradní geometrie objektu. Pro kaţdý tvarový prvek je určený nejmenší nevyhnutelný 

počet bodů potřebný pro vytvoření náhradní geometrie. Po přeměření součástky umí CMM 

určit odchylky rozměrů, tvar a vzájemných poloh, tedy libovolnou geometrickou 

charakteristiku. Navíc lze ukázat, ţe přesným souřadnicovým měřícím strojem lze určit  

na součástce i mikrogeometrie povrchu a není potřeba pouţít speciální zařízení [11]. 

Kdyţ se podíváme na CMM, můţeme vidět, ţe se skládá z těchto částí: mechanická 

konstrukce, pohonný systém, řízení, měřící systém, snímací systém a počítač. 

Rozdělení souřadnicového měřícího stroje 

Podle konstrukce se souřadnicové měřící stroje rozdělují na tři základní skupiny: 

 Jednosouřadnicové měřící stroje -  umoţňují měřit rozměr jen v jedné ose x. 

Lze s jejich pomocí dosáhnout velmi malé chyby měřidla 0,6 aţ 6μm v celém rozsahu 

a to i při měření velkých rozměrů. 

 Dvojsouřadnicové měřící stroje - umoţňují měřit rozměry ve dvou navzájem kolmých 

osách x a y, tedy v jedné rovině. Jsou nesdílnou součástí dalšího vývoje mikroskopů, 

laserových interferometrů a scannerů. 

 Třísouřadnicové měřící stroje - umoţňují měřit rozměry ve třech navzájem kolmých 

osách x, y a z, tedy v prostoru. Představují vrchol techniky měření geometrických 

veličin. Na jedno upnutí umoţňují sloţité rozměrové měření ve třech navzájem 

kolmých souřadnicích [12]. 

CMM rozdělujeme do čtyř základních skupin (obr. 11): 

 Sloupový typ – pro malé rozsahy měření. Má tuhou konstrukci a dobrý přístup 

k měřenému objektu. Můţe být vybavený kruhovým stolem s úhlovou stupnicí  

(obr. 11a). 

 Výložníkový typ – má dobrý přístup k místu měření. Z důvodu tuhosti je osa y poměrně 

krátká, hodí se proto především pro dlouhé úzké součásti (obr. 11b). 

 Portálový typ – patří v praxi k nejrozšířenějším pro střední a velké rozsahy měření. Má 

velkou tuhost, která umoţňuje vysokou přesnost měření. Přístup k objektu měření je 

omezený konstrukcí (obr. 11c). 
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Vyrábí se ve dvou variantách:  

 pevný portál – je tuţší, vyţaduje pohyblivý stůl (obr.11 c), 

 pohyblivý portál. 

 Mostový typ – pouţívá se pro největší rozsahy měření, v ose x je moţné modulově 

skládat, aţ do délky 24 m a více. Pouţití CMM mostového typu je nejčastější 

v automobilovém a leteckém průmyslu (obr. 11d) [18]. 

 

Obr. 11   Typy souřadnicových měřících strojů a) sloupový typ b) výložníkový typ 

c) portálový typ d) mostový typ [12] 

Metody měření na CMM 

Při měření na CMM se potřebné parametry (rozměrů, tvarů a polohy) získávají 

nepřímo z naměřených kartézských a nebo polárních souřadnic v rovině a nebo prostoru. 

Přesnost hodnoty výsledné veličiny je tedy závislá na řadě vstupných veličin. 

Prvním krokem je vţdy sestavení plánu průběhu měření. Ten obsahuje tzv. „strategii 

měření“, ve které se přesně formulují předepsané poţadavky na přesnost výsledků měření  

a hledá se optimální postup k jeho dosaţení. 

Kaţdý operátor CMM musí být dokonale seznámený s moţnostmi daného stroje. 

Při sestavování průběhu měření musí operátor CMM dodrţovat základní zásady: 

 usazení obrobku stabilním způsobem na největší plochu, 

 měřící základny by měli souhlasit se základnami konstrukčními, 

 v co největší míře provázat slučování měřících operací, 

 usazení obrobku tak, aby se dal proměřit v jedné poloze, 

 volba minimálního počtu dotyků, 

 volba měřících bodů tak, aby byl postup co nejkratší, 

 snímací body mají být rovnoměrně rozloţené na měřeném geometrickém prvku, 

nejlepší tzv. síťovým způsobem, 
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 počet snímaných bodů volit o 2 aţ 3 více, neţ vyţaduje geometrická definice, 

 směr pohybu snímače před dotykem by měl souhlasit se směrem některé osy, 

 kruhové anebo kulové tvary je potřeba snímat párovými dvojicemi – diametrálně, 

 při statistické interpretaci výsledku měření vyhodnotit minimálně 30 bodů, 

 body měřeného geometrického prvku je vhodné znázornit graficky, aby bylo moţné 

vyloučit hrubé chyby, 

 vyhodnotit dosaţenou nejistotu měření a porovnat ji s poţadovanou hodnotou 

nejistoty. [18] 

Měření na souřadnicovém měřícím stroji CMM  

Způsob měření jednotlivých bodů na měřeném objektu ovlivňuje přesnost měření  

a moţnosti automatizace měřícího cyklu. 

Snímací systémy dělíme na dvě základní skupiny: 

 bezdotykové (optické) systémy, 

 dotykové (kontaktní) systémy. 

 

Bezdotykové systémy – zjišťování rozměrů měřeného objektu umoţňuje laserová 

měřící hlava (obr. 12). Pouţívají se dva různoběţné laserové paprsky, které se protínají  

v přesně definované vzdálenosti. Kdyţ se dotkne měřený objekt průniku těchto dvou paprsků, 

vyhodnocovací jednotka stroje dotek zaregistruje. U klasických CMM se bezdotykové 

systémy prakticky nepouţívají. 

 

Obr. 12  Laserový dotyk CMM 

 

Dotykové snímací systémy – měřící hlava se dotýká měřeného objektu 

prostřednictvím hrotu s rubínovou kuličkou.  
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Průměry kuličky bývají různé. Nejčastěji se pouţívá kulička s průměrem 3mm. Hrot 

můţe být jednoduchý (obr. 13a) nebo můţe mít tvar pětiramenného dvojího kříţe (obr. 13b). 

Takové řešení se pouţívá pro měření tvarově sloţitých dílů, kdy se mají měřit plochy uvnitř 

objektu. Při měření třeba z naměřených údajů vyloučit vliv průměru dotykové kuličky. Proto 

se před měřením kulička hrotu dotkne v několika bodech velmi přesně vybroušené koule  

o průměru Ø25 mm, umístěné na kraji měřicího stolu. Z těchto doteků se vypočítá fiktivní 

prostorová koule.  

 

 

Obr. 13  Měřící hroty CMM: a) jednoduchý, b) pětiramenný ve tvaru dvojitého kříže. 

 

Dotykové snímání lze provádět ve dvou reţimech: 

 Spínací režim – po dotyku měřeného objektu i nepatrná výchylka měřícího hrotu 

způsobí sepnutí kontaktů a vyslání signálu řídicímu systému. 

 Skenovací režim – CMM pracuje v měřicím reţimu s trvalým kontaktem měřícího 

hrotu a měřeného objektu. Tehdy bývá měřící hrot upevněn ve třech vzájemně 

kolmých pruţinových paralelogramech (obr. 14). Kaţdý z nich se můţe vychylovat  

a tyto výchylky se měří. Během měření řídicí systém po zaznamenání kontaktu hrotu  

s měřeným objektem vypne dotláčecí zařízení vyvozující nastavenou měřicí sílu  

a zapne servopohony příslušných os. Tím se umoţní trvalý dotyk hrotu s měřeným 

objektem, přičemţ se hrot dotláčí předem nastavenou měřicí silou. 
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Obr. 14  Trojrozměrný (3D) snímací systém CMM [3] (xn, yn, zn – souřadnice směru  

dotyku, dn – průměr snímacího dotyku - kuličky, X, Y, Z – souřadnicové osy stroje) 

 

2.5. Chyby měření [24] 

Kaţdé měření je zatíţeno chybou. Chyba měření je rozdíl mezi naměřenou hodnotou  

a pravou (skutečnou) hodnotou měřené veličiny. Tento rozdíl nazýváme absolutní chyba 

měření. Můţeme ji popsat níţe uvedeným vzorcem.  

                                                                                                                       (2.36) 

kde: 

 ε - absolutní chyba, 

 y - naměřená hodnota, 

 x0 - pravá (skutečná) hodnota. 

 

Relativní chyba – je poměr absolutní chyby měření a pravé (skutečné) hodnoty 

měřené veličiny. 

                                                                                                                        (2.37) 
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Chyby vznikají vlivem: 

 měřidla – vliv tření, chyba umístění, 

 měřící metody, 

 prostředí – vliv teploty, 

 měřící osoby – zručnost, zkušenost, psychický stav, kvalifikace. 

 

Členění chyb: 

 dle časové závislosti: statické, dynamické, 

 dle moţnosti vyloučení: odstranitelné, neodstranitelné, 

 dle způsobu výskytu: hrubé, systematické, náhodné. 

 

Hrubé chyby – jsou nejčastěji způsobeny chybou na měřicím přístroji, měřidlem, 

měřicí osobou, měřicí metodou, chybou zapsání výsledků, špatným zpracováním výsledků aj. 

Tyto naměřené hodnoty jsou pro nás nepouţitelné a vylučují se ze souboru naměřených 

hodnot. Aţ po odstranění příčin vzniku hrubé chyby se smí pokračovat v měření. 

Systematické chyby – tyto chyby měřidla vznikají při jeho výrobě, pouţívání  

a činnosti. Příčiny vzniku působí soustavně a jednoznačně co do smyslu a velikosti. Mohou 

vznikat při nepřesném smontování přístroje, nepřesností jednotlivých částí, deformací, 

změnou pracovních podmínek apod. Tuto chybu je moţno určit a následně opravit. 

Systematické chyby zjistitelné můţeme pouţít ke korekci naměřené hodnoty, mají konkrétní 

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

jako chyby náhodné a zahrnují se do nejistoty měření. 

 

Náhodné chyby – jsou způsobené příčinami náhodného charakteru co do velikosti  

a směru působení. Náhodné chyby mají při měření ve strojírenství nejčastěji Gaussovo 

(normální) rozdělení hustoty pravděpodobnosti výskytu. Určíme ji tak, ţe od výsledné 

hodnoty měření odečteme střední hodnotu, která by vznikla z nekonečného počtu měření téţe 

veličiny uskutečněných za podmínek opakovatelnosti. 

 

2.6. Nejistoty měření 

Nejistota měření je parametr, který charakterizuje rozsah hodnot okolo výsledku 

měření a s určitou pravděpodobností zaručuje, ţe v tomto intervalu bude leţet skutečná 
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hodnota měřené veličiny. V nejistotě měření jsou zahrnuté všechny jednotlivé náhodné chyby 

a nejistoty určení systematických chyb. Kvalitativně nahrazuje chybu měření [25]. 

 

Základem určování nejistoty je standardní nejistota u, která se vyjadřuje hodnotou 

střední kvadratické odchylky. Můţe se udávat v absolutních hodnotách (v jednotkách měřené 

veličiny) a takhle se nazývá absolutní standardní nejistotou a nebo v procentech a je to 

relativní standardní nejistota [26]. 

 

Standardní nejistoty se podle způsobu vyhodnocení dělí na: 

 nejistoty typu A, 

 nejistoty typu B, 

 kombinované nejistoty, 

 rozšířené nejistoty. 

 

Obr. 15  Faktory ovlivňující výsledek měření [11] 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Na základě uvedených a shrnutých poznatků z různých zdrojů byli hlavním cílem 

disertační práce návrh a ověření metodiky hodnocení odchylky kruhovitosti pro diskrétní 

metodu na souřadnicovém měřícím stroji. Ověření metodiky v závislosti od poţadované 

přesnosti při statisticky zvládnuté výrobě součástek na základě toho, aby výsledky byly 

porovnatelné s výsledky dosaţenými při měření spojitou metodou. 

 

Návrh metodiky probíhal následujícím způsobem: 

 teoretické studium parametrů odchylek kruhovitosti, 

 výběr součástí vyrobených různými technologiemi vhodných pro měření, 

 měření skenovací metodou na speciálních měřících zařízeních pro měření kruhovitosti, 

 měření diskrétní a skenovací metodou na souřadnicovém měřícím stroji, 

 porovnání všech metod a vyhodnocení ze statistického a časového hlediska. 

 

Mezi hlavní přínosy této navrhované metodiky patří: 

 moţnost měření a vyhodnocování na univerzálních měřících strojích, 

 rychlejší a efektivnější způsob měření součástky pro danou přesnost, 

 moţnost aplikace při měření ostatních odchylek tvaru. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ NAVRHNUTÝCH METOD 

 

Cílem zpracování tohoto experimentu je porovnání a vyhodnocení výsledků odchylek 

kruhovitosti naměřených na konvenčním měřicím stroji a souřadnicovém měřicím stroji.  

Experimentální část obsahuje popis měřených součástí a měřící techniku, na které byly 

provedeny měření daných součástí. Měřenými součástmi bylo pět loţiskových krouţků. 

Samotné měření bylo pro tento experiment provedeno na třech zařízeních a to na konvenčním 

měřícím stroji Mahr – Formtester MMQ 44 CNC (obr. 16), Hommel Roundscan 435 (obr. 20) 

a na souřadnicovém měřícím stroji DEA Global – IMAGE clima (obr. 23). Dále je zde 

porovnání rozdílných naměřených výsledků, porovnání měření odchylky kruhovitosti a jeho 

statistické vyhodnocení. 

Zvolenými a kontrolovanými součástmi v Olomouckém závodě společnosti Timken  

a Instytutu Technologii Mechanicznej - Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych  

v Poznani bylo pět loţiskových krouţků o různých průměrech opracovaných metodou 

soustruţení. Na těchto součástech byly kontrolovány hodnoty odchylky kruhovitosti jak pro 

vnější tak pro vnitřní průměry součástí. 

 

4.1. Měření odchylky kruhovitosti skenovací metodou na 

konvenčním přístroji 

Úvodní experimenty byly provedeny na konvenčním  měřicím stroji Formtester MMQ 44 

CNC od firmy Mahr (obr. 16), na základě kterých se vybraly měřené součástky a byla 

změřena odchylka kruhovitosti, která se prováděla skenovací metodou. Přístroj má následující 

konstrukční provedení. Motoricky řízená sonda, která měřila vzorek upnutý na otočném stole. 

Princip byl popsán v kapitole – Absolutní metody – metoda s rotujícím vřetenem. Měření se 

uskutečnilo v metrologické laboratoři v Olomouckém závodě firmy Timken (nyní Koyo). 

Měřenými součástmi byly soustruţené loţiskové krouţky. Tyto součásti se měřily postupně 

na vnějším i vnitřním průměru. Odchylka kruhovitosti ∆Z byla měřena na daných loţiskových 

krouţcích ve třech radiálních řezech jejich plochy od čela součástky při referenční kruţnici 

LSCI. Měření se uskutečnilo na pěti součástkách ve tvaru válce o různých průměrech viz. 

tabulka (Tab. 1).  
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Po obvodu součástí bylo snímáno celkem 3600 bodů. Na kaţdém krouţku a průměru bylo 

postupně provedeno celkem 30 měření. Výsledky byly dále statisticky zpracovány  

a na základě výsledků těchto měření byly vybrány dvě součásti, které byly dále zkoumány  

při pouţití dalších referenčních kruţnic – LSCI, MZCI, MICI, MCCI.  

 

Tab. 1  Parametry měřených a porovnávaných součástí, 

kde je: D - vnější průměr součásti, d - vnitřní průměr součásti, a - tloušťka stěny měř. součásti 

 
 

    

1 - součástka 2 - součástka 3 - součástka 4 - součástka 5 - součástka 

Parametry: 
D = 19,53 mm 

d = 14,77 mm 

a = 2,380 mm 

Parametry: 
D = 35,56 mm 

d = 29,68 mm 

a = 2,940 mm 

Parametry: 
D = 52,36 mm 

d = 40,04 mm 

a = 6,155 mm 

Parametry: 
D = 57,86 mm 

d = 32,70 mm 

a = 12,580 mm 

Parametry: 
D = 110,40 mm 

d = 72,54 mm 

a = 18,930mm 

 

 

 

Použitý stroj 

Konvenční měřící stroj Mahr – Formtester MMQ 44 CNC [1] 

 

Jedná se o velmi přesný plně automatický, modulární a flexibilní měřicí stroj,  

který slouţí ke kontrole úchylek tvaru a polohy dle ISO 1101 (obr. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Obr. 16  Mahr – Formtester MMQ 44 CNC 

Popis přístroje: 

 motoricky řízená sonda T7W s 360° rotační funkcí (obr. 17), 

 motoricky řízené centrování a otočný stůl s upínacími přípravky  

 posuvné rameno o měřicím rozsahu (X, Z): 180, 500 mm, 

 další zařízení jako je PC s ovládacím a vyhodnocovacím programem a popřípadě 

tiskárna, 

 výsledek měření je moţné uloţit nebo vytisknout (obr. 18). 

 

Obr. 17  Sonda T7W. 360° 
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Podmínky měření: 

 přesnost stroje µP: 0,01 μm, 

 teplota prostředí: 21°C, 

 vyhodnocovací software: FORM-PC, 

 filtr: 15 vln/otáčku, GAUSS (50%), 

 měřící interval: 0,10°, 

 referenční kruţnice: LSCI, 

 měřená součást: vnitřní loţiskový krouţek, 

 měřící snímač: dotyk tvaru kuličky Ø3 mm, 

 počet měření: 30. 

4.1.1. Výsledky měření odchylky kruhovitosti 

Výsledky měření jsou zaznamenané ve výstupních protokolech o měření odchylky 

kruhovitosti. Z kaţdé skupiny třiceti měření je uveden jeden příklad protokolu o měření. Byly 

provedeny dva druhy měření. Měření v prvním případě bylo provedeno pro vnější a druhé  

pro vnitřní průměr soustruţené součásti při referenční kruţnici LSCI ve třech různých řezech. 

Z kaţdého měření byly vyhotoveny protokoly , které jsou uvedeny v příloze disertační práce. 

 

 

Obr. 18  Ukázka měření vnějšího a vnitřního kroužku ložiska 

 

Výsledky měření odchylky kruhovitosti pro vnitřní a vnější krouţky loţisek jsou 

zaznamenány v tab. 2 a tab. 3. Parametry a obrázky jednotlivých součástek jsou zaznamenány 

v tab. 1. 
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Tab. 2  Naměřené hodnoty odchylek kruhovitosti pro vnitřní průměr ložiskového kroužku 

Vnitřní průměr ložiskového kroužku 

Číslo 
součásti 

 

Průměrná odchylka kruhovitosti Z 
Jednotky 

 
Počet 
měření 

pro jednotlivé řezy 

1 2 3 

1 0,00303 0,00295 0,00331 

[mm] 30 

2 0,01491 0,01481 0,01392 

3 0,00713 0,00778 0,00812 

4 0,01519 0,01450 0,01491 

5 0,00816 0,01107 0,01290 

 

Tab. 3  Naměřené hodnoty odchylek kruhovitosti pro vnější průměr ložiskového kroužku 

Vnější průměr ložiskového kroužku  

Číslo 
součásti 

 

Průměrná odchylka kruhovitosti Z 
Jednotky  

Počet 
měření pro jednotlivé řezy   

1 2 3 

1 0,00254 0,00291 0,00399 

[mm] 30 

2 0,01381 0,01495 0,01380 

3 0,01369 0,01468 0,01224 

4 0,01781 0,01875 0,01819 

5 0,00602 0,00764 0,01136 

 

Celkové porovnání odchylek kruhovitosti  - ∆Z při vybraných řezech součástek, které jsou 

zaznamenané na obr. 19. 
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Obr. 19  Grafické porovnání odchylky kruhovitosti středních řezů součástek pro vnitřní  

a vnější průměr ložiskového kroužku při metodě LSCI 

Zhodnocení 

Na základě naměřených výsledků uvedených v protokolech a tabulkách měření lze 

konstatovat, ţe odchylka kruhovitosti při měření jednotlivých průměrů se výrazně neliší. Ale 

jsou zde patrné rozdíly velikostí odchylek mezi jednotlivými měřenými řezy daných průměrů 

soustruţeného povrchu kontrolované součásti. Odchylky kruhovitosti v obou měřeních 

vykazují hodnoty s různou odlišností. Z toho vyplývá, ţe je velice důleţitá vhodná volba 

měřeného řezu průměru součásti, který má při měření velký vliv na určení odchylky 

kruhovitosti. Jako nejvhodnější se z hlediska měření daných součástí jeví volba středního řezu 

neboť na tomto řezu vycházejí nejpřesnější naměřené hodnoty s nejmenšími rozdíly mezi 

jednotlivými kontrolovanými průměry a z praktického hlediska nedochází k zásadní změně 

odchylky kruhovitosti. U součástí s větší tloušťkou stěny se jeví odchylka kruhovitosti 

stabilnější vůči vnitřnímu a vnějšímu průměru dané součásti. Pro další zkoumání byla vybrána 

součást č. 2 a 4 neboť se zde jevily odchylky kruhovitosti mezi jednotlivými řezy jako 

nejstabilnější. Aby odchylky kruhovitosti při jednotlivých měření byly věrohodné, je 

zapotřebí měření podloţit statisticky. Informace o tvaru součástky je tedy úplná, jestliţe je 

tvar zesnímán kontinuálně po celém obvodu. Pro získání skutečné informace o tvaru 

součástky musíme pouţít metodu měření na principu, na kterém pracuje i měřicí stroj 

Formtester MMQ 44 CNC od firmy Mahr. 
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4.2. Měření odchylky kruhovitosti spojitou metodou na 

konvenčním stroji Hommel Roundscan 435  

 

   Výsledky měření byly zpracované statisticky podle kapitoly – Standardní nejistota  

typu A. Měření odchylky kruhovitosti dvou vybraných součásti č. 2 a č. 4, se uskutečnilo  

na přístroji Hommel Roundscan 435 a bylo realizováno na Instytut Technologii Mechanicznej 

- Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych v Poznani. Parametry stroje jsou uvedeny  

v tab. 4. Součást byla vţdy měřena 30-krát a to pro parametry LSCI, MZCI, MICI a MCCI. 

Měření proběhlo při pouţití Gaussova filtru. Pro měření byla pouţita kontaktní sonda  

o průměru kuličky 2 mm. Protokoly z jednotlivých měření jsou uvedeny v příloze disertační 

práce. 

 

Tab. 4  Parametry měřicího stroje Hommel Roundscan 435 [21]  

 

                                                                         Obr. 20 – Hommel Roundscan 435 [21]  
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Podmínky měření: 

 teplota prostředí: 20°C;  

 vyhodnocovací software: Turbo Form V 8.20; 

 průměr měřicí kuličky: ø 2 mm; 

 filtr: Gauss; 

 parametry kruţnic: LSCI, MZCI, MICI, MCCI; 

 měřená součást: vnitřní a vnější krouţek. 

 

4.2.1. Grafické vyhodnocení měřených součástí na stroji Hommel 

Roundscan 435  

 

Obr. 21  Porovnání měření odchylky kruhovitosti vnějšího průměru s vnitřním průměrem 

pro součást č. 2 při metodách LSCI, MZCI, MICI, MCCI 

 

Obr. 22  Porovnání měření odchylky kruhovitosti vnějšího průměru s vnitřním průměrem 

součást č. 4 při metodách LSCI, MZCI, MICI, MCCI 
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Zhodnocení měření spojité metody na Hommel Roundscan 435 

Na základě naměřených výsledků uvedených v protokolech a tabulkách měření můţeme 

konstatovat, ţe odchylka kruhovitosti při měření jednotlivých průměrů se výrazně neliší. 

Jednotlivá měření se prováděla na středních řezech součástí neboť na tomto řezu vycházejí 

nejpřesnější naměřené hodnoty s nejmenšími rozdíly mezi jednotlivými kontrolovanými 

loţiskovými krouţky. Je patrné, ţe pro jednotlivé měřené průměry nemá součást s větší 

tloušťkou stěny tak velký vliv na odchylku kruhovitosti jako součást s menší tloušťkou stěny. 

Měření na stroji Hommel Roundscan 435 se bude dále povaţovat za referenční měření. 

Hodnoty odchylky kruhovitosti se budou povaţovat za referenční hodnoty. 

 

4.3. Měření odchylky kruhovitosti nespojitou metodou na stroji 

DEA Global – IMAGE clima 

Odchylka kruhovitosti byla změřená na výloţníkovém souřadnicovém měřicím stroji 

Měření součástky na portálovém souřadnicovém stroji DEA Global – IMAGE clima bylo 

realizováno na Instytut Technologii Mechanicznej - Zakład Metrologii i Systemów 

Pomiarowych v Poznani. Měřená součást byla měřena dotykovou sondou o průměru kuličky 

2mm. Součást byla měřena ve středním řezu vnitřního a vnějšího průměru ve 4 aţ 128 bodech 

a to vţdy 30-krát, aby bylo moţné tato měření správně vyhodnotit jak na základě naměřených 

hodnot, tak i z důvodu statistického zpracování.  

            

  Obr. 23  Měřicí přístroj DEA Global –                 Obr. 24  Měřicí sonda SP25M 

                    IMAGE clima [7] 
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Podmínky měření a parametry měřicího stroje DEA Global – IMAGE clima: 

 přesnost stroje při teplotě 18 – 20°C, max 1 K/h: 

 MPEE = 1,5+L/333 μm (L je v mm), 

 MPEP = 1,7 μm, 

 teplota prostředí: 20°C, 

 vyhodnocovací software: PC DMIS CAD ++, 

 vyhodnocovací metoda: LSCI, MZCI, MICI, MCCI, 

 měřicí sonda kontaktní sonda: SP 25M + modul 1, 

 průměr měřicího dotyku:  ø 2 mm, 

 měřená součástka: vnitřní a vnější loţiskový krouţek. 

 

Měření vnitřního i vnějšího průměru na stroji DEA Global – IMAGE clima bylo 

realizováno tak, ţe bylo měřeno vţdy mnoţství bodů 4 aţ 128 a to pro kaţdý parametr zvlášť 

– tedy – LSCI, MZCI, MICI a MCCI. Aby bylo moţné správně vyhodnotit naměřené hodnoty 

a také jejich statistické zpracování, bylo měření vţdy realizováno 30-krát. Tabulky níţe 

ukazují aritmetický průměr ∆Z [mm] vypočítaný vţdy z třiceti měření a dále je pak 

vypočítána i nejistota typu A - uA. 

 

Tab. 4  Počet měření a počet snímaných bodů 

Číslo 

měření 1 2 3 4 5 6 

snímané 

body 4 8 16 32 64 128 

 

 

4.3.1. Grafické vyhodnocení měřených hodnot nespojitou metodou 

na přístroji DEA  Global – IMAGE clima 

Na základě výpočtu aritmetického průměru odchylky kruhovitosti Z [mm]  

při parametrech LSCI, MZCI, MICI, MCCI byly vykresleny grafy. Grafy vţdy srovnávají 

jeden parametr a to u měření vnitřního a vnějšího průměru součásti. 
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Obr. 25  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených 

bodů pro všechny parametry při měření vnitřního průměru – součást č. 2 

 

Obr. 26  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených 

bodů pro všechny parametry při měření vnitřního průměru – součást č. 4 
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Obr. 27  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených 

bodů pro všechny parametry při měření vnějšího průměru – součást č. 2 

 

 

 

Obr. 28  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených 

bodů pro všechny parametry při měření vnějšího průměru – součást č. 4 
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Zhodnocení měření nespojitou metodou 

Na základě výstupních protokolů o měření nespojitou metodou je moţné říci, ţe odchylka 

kruhovitosti vzrůstá při zvyšujícím se počtu odměřených bodů a tím se přibliţuje odchylka  

ke skutečné hodnotě odchylky kruhovitosti při obou měřených průměrech součástky. Tento 

nárůst není lineární, protoţe přesnost určení odchylky kruhovitosti závisí od toho zda-li  

se jednotlivé snímané body nacházejí na maximech a minimech profilu. S větším počtem 

bodů je pravděpodobnost zachycení těchto hraničních hodnot větší a tím je i lépe opsaný tvar 

profilu a určení odchylky kruhovitosti blíţící se skutečné hodnotě. Měření s velkým počtem 

bodů při nespojitém měření jsou jak z časového tak ekonomického hlediska velice náročné. 

Na základě uvedených grafů odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených bodů pro 

parametry LSCI, MZCI, MICI a MCCI lze říci, ţe tyto statisticky naměřené hodnoty vykazují 

nejniţší odchylku u parametru MZCI pro vnitřní průměr a pro vnější průměr jsou nejniţší 

hodnoty úchylky kruhovitosti pro parametr taktéţ MZCI. Z grafu lze také vyčíst, ţe velikost 

rozptylu se s rostoucím počtem měřených bodů zmenšuje. Hodnoty úchylky kruhovitosti jsou 

niţší u měření vnitřního průměru a tak je toto měření přesnější. Je to dáno tím, ţe mnoţství 

bodů u vnitřního průměru je měřeno vţdy na menší ploše neţ stejné mnoţství bodů na ploše 

větší-tedy vnější průměr. Z grafu je patrné, ţe pro jednotlivé měřené průměry se u součásti 

s větší tloušťkou stěny odchylku kruhovitosti při pouţití jednotlivých parametrů na rozdíl  

od součásti s menší tloušťkou stěny tolik nemění. 

 

4.4. Měření odchylky kruhovitosti skenovací metodou na stroji 

DEA Global – IMAGE clima 

Měření se provedlo za stejných podmínek jako vstupní experiment, který je popsaný 

v kapitole – Měření odchylky kruhovitosti spojitou metodou na konvenčním přístroji. Měření 

skenovací metodou bylo také realizováno na přístroji DEA Global – IMAGE clima  

v Poznani v Polsku - „Instytut Technologii Mechanicznej - Zakład Metrologii i Systemów 

Pomiarowych“. Při měření byla pouţita sonda SM 25-1. Skenovací reţim pracuje v měřicím 

reţimu s trvalým kontaktem měřicího hrotu a měřeného objektu. Měřicí bod bývá upevnění  

ve třech navzájem kolmých pruţinových paralelogramech [7]. Na součásti bylo provedeno 

měření bez pouţití Gaussova filtru přesto, ţe měření bez pouţití filtru zahrnuje i např. 

nečistoty povrchu součásti a mohou tak být značně ovlivněny hodnoty měření. Úchylka 

kruhovitosti byla měřena pro parametry LSCI, MZCI, MICI a MCCI při počtu snímaných 
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bodů: 1b/5mm, 1b/1mm, 2b/1mm,5b/1mm a 10b/1mm v obloukové míře  

(1b/1mm = 109 bodů). 

4.4.1. Grafické vyhodnocení naměřených hodnot úchylky 

kruhovitosti skenovací metodou na přístroji Dea Global – 

IMAGE clima 

Na základě změřených hodnot úchylky kruhovitosti a výpočtu odchylky kruhovitosti  

z třiceti měření byly vykresleny grafy pro parametry LSCI, MZCI, MICI a MCCI  

s porovnáním vnitřního a vnějšího průměru. Naměřené hodnoty byly zpracovány statisticky.  

 

Obr. 29  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených bodů pro parametry 

LSCI, MZCI, MICI, MCCI  při měření vnitřního průměru – součást č. 2 

 

Obr. 30  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených bodů pro parametry 

LSCI, MZCI, MICI, MCCI  při měření vnitřního průměru – součást č. 4 
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Obr. 31  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených bodů pro parametry 

LSCI, MZCI, MICI, MCCI  při měření vnějšího průměru – součást č. 2 

 

 

Obr. 32  Graf závislosti odchylky kruhovitosti ∆Z na počtu měřených bodů pro parametry 

LSCI, MZCI, MICI, MCCI  při měření vnějšího průměru – součást č. 4 
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Zhodnocení měření skenovací metodou 

Statistické zhodnocení prokázalo při všech námi pouţitých metodách,ţe se při zvyšujícím 

počtu měřených bodů odchylka kruhovitosti zvětšuje a tím je daná odchylka kruhovitosti 

objektivnější. Z výše uvedených grafů vyplývá, ţe v intervale měřených bodů 64 aţ 128 pro 

nespojitou metodu na CMM se v obou průměrech na obou součástkách všechny naměřené 

hodnoty měřících metod podobají. Při porovnávání metod odchylky kruhovitosti nespojitou 

metodou se referenční hodnotou pro počet měřených bodů 4 – 8 se měření z hlediska 

přesnosti nedá brát za relevantní. V intervalu od 8 – 16 snímaných bodů křivka lineárně roste 

a ustaluje se v rozmezí 32 – 64 bodů. Z tohoto hlediska můţeme říci, ţe tato oblast počtu 

snímaných bodů je pro měření efektivní a to jak z časového, tak z ekonomického hlediska. 

Z vykreslených grafů závislosti odchylky kruhovitosti je vidět, ţe u měřených součástí s větší 

tloušťkou stěny je tato odchylka kruhovitosti daleko menší neţ u měřených součástí s menší 

tloušťkou stěny. 
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5. GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 

 

Obr. 33  Grafické porovnání všech metod měření vnitřního průměru – součást č.2 

 

Obr. 34  Grafické porovnání všech metod měření vnitřního průměru – součást č.4 
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Obr. 35  Grafické porovnání všech metod měření vnějšího průměru – součást č.2 

 

Obr. 36  Grafické porovnání všech metod měření vnějšího průměru – součást č.4 
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6. ZÁVĚR 

V dnešním rozvíjejícím se technickém odvětví ve strojírenství a v důsledku zvyšující se 

konkurence mezi jednotlivými výrobci je nutné hledat moţnosti ke sniţování nákladů a to jak 

ve výrobě, tak při samotné kontrole hotového výrobku. V sériových, velkosériových  

a hromadných výrobách (automobilový, letecký, loţiskový aj.) vyuţívají pro efektivní 

kontrolu součástek často moderní souřadnicové měřící stroje. Většina z těchto strojů 

disponuje s touto technikou. V porovnání s jednoúčelovými měřícími zařízeními jsou CMM 

stroje draţší, dosahují niţší spolehlivost, přesnost měření, ale mají široké spektrum vyuţití při 

měření geometrických ploch a křivek. CMM umoţňují velmi rychlou a efektivní kontrolu při 

měření, coţ je ekonomicky velmi výhodné. Největší nedostatky byly zjištěné při měřeních 

odchylek tvaru, např. kruhovitosti. Na základě těchto poznatků byla práce zaměřená  

na identifikaci způsobu hodnocení odchylky kruhovitosti a to pouţitím konvenční měřící 

techniky a CMM. Dalším způsobem porovnání odchylky kruhovitosti bylo experimentální 

porovnání spojité a nespojité metody při měření jednotlivých průměrů loţiskového krouţku. 

Na základě uvedených experimentů se zvolil postup při měření a následně se ověřil 

statisticky. Měření se provedlo na součástce se soustruţeným povrchem. Uvedené 

experimenty se měřily na měřicím přístrojí Hommel Roundscan 435, DEA Global – IMAGE 

clima a konvenčním měřicím stroji Formtester MMQ 44 CNC. Všechny měření byly 

provedeny vţdy 30-krát a byly porovnávané ve středním řezu součásti, aby se dosáhlo 

porovnatelných výsledků. Tvar profilu součástky je úplný jen tehdy, jeli zesnímaný spojitě  

po celém svém obvodu, který dokáţe objektivně zhodnotit celý povrch.  

Měření na Hommel Roundscan 435 bylo referenční a pro hodnoty odchylek kruhovitosti 

jsou referenční hodnoty. Hodnoty odchylky kruhovitosti získané z CMM se k referenční 

hodnotě jen přibliţují a rozdíl jejich hodnot je zapříčiněn hlavně nepřesností určení tvaru 

profilu. Statistická měření potvrdila správnost měření, ţe čím větší počet snímaných bodů se 

uskutečnil, tím více se hodnoty odchylky kruhovitosti přibliţují k referenční hodnotě. Různé 

průměry součástky metody hodnocení při měření spojitou metodou mají minimální vliv  

na určení odchylky kruhovitosti. 

Při nespojitém měření a následném ověření se potvrdilo, ţe čím menší je počet 

zesnímaných bodů, tím menší je odchylka kruhovitosti. To dokazuje skutečnost, ţe se 

odchylka kruhovitosti při nespojitých měření odlišuje od referenční hodnoty. Měření 
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odchylky kruhovitosti spojitou metodou je z časového hlediska méně náročné neţ měření 

metodou nespojitou. 

  

6.1. Vědecký přínos 

Předloţená práce se zabývala problematikou hodnocení měření odchylky kruhovitosti  

a přináší poznatky v této oblasti. Odchylky kruhovitosti jsou významným parametrem při 

hodnocení kvality vyrobených součástek. Při jejich měření se doposud nejčastěji vyuţívaly 

speciální měřící zařízení, které spojitě naskenovaly povrch.  

S rozvojem CMM, které jsou univerzální a které měří vyrobené součástky komplexně je 

snaha o jejich vyuţití i na měření odchylky kruhovitosti. K tomu je moţné pouţít metodu 

nespojitou a metodu spojitou. Tyto metody měření na CMM a jejich porovnání s konvenční 

metodou na Formtesteru byly předmětem této práce.  

Na základě dosáhnutých výsledků je moţné říci, ţe souřadnicové měřící stroje jsou vhodné 

pro měření odchylek kruhovitosti. Při nespojité metodě je však důleţitý počet snímaných 

bodů, průměr součástky a její charakter profilu, poţadovaná přesnost stejně jako tloušťka 

stěny měřené součásti. Pro menší přesnosti je dostačující počet snímání 32 aţ 64 bodů,  

ale nejvhodnější počet bodů je 128. V intervalu od 8 – 16 snímaných bodů křivka lineárně 

roste a ustaluje se v rozmezí 32 – 64 bodů. Z tohoto hlediska můţeme říci, ţe tato oblast počtu 

snímaných bodů je pro měření efektivní, a to jak z časového, tak z ekonomického hlediska. 

Z vykreslených grafů závislosti odchylky kruhovitosti je vidět, ţe u měřených součástí s větší 

tloušťkou stěny je tato odchylka kruhovitosti daleko menší neţ u měřených součástí s menší 

tloušťkou stěny. Ze statistického zpracování měření odchylky kruhovitosti spojitou metodou 

na konvenčním měřicím přístroji vyplývá jako nejvhodnější při měření průměrů volba 

středního řezu kontrolované součásti.  

Výsledky práce mohou přispět k rozvoji studijního oboru v oblasti měření kruhovitosti. 

Poznatky uplatňované v pracovním procesu, kde svou aktuálností zpestřují a obohacují 

teoretické znalosti, a to zejména při měřeních a v laboratořích. 

Výsledky práce budou prezentovány na odborných konferencích a uveřejněny v odborných 

časopisech s cílem diskuze a rozšíření získaných poznatků experimentálních dat odborné 

veřejnosti. 
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Na výsledky práce bude navázáno v  plánovaných experimentech v oblasti měření 

odchylky kruhovitosti na vzorcích s různě opracovanými povrchy. 

6.2. Přínos pro využití v praxi 

Předloţená disertační práce se zabývala problematikou hodnocení a měření odchylky 

kruhovitosti a přináší poznatky z této oblasti. Odchylky kruhovitosti jsou významným 

parametrem při hodnocení kvality vyrobených součástek. Při jejich měření se doposud 

nejčastěji vyuţívaly moderní specializované měřicí zařízení, které spojitě (kontinuálně) 

naskenovaly povrch. 

Mezi tuto moderní techniku patří konvenční měřící přístroje a především pak souřadnicové 

měřicí stroje. Tyto stroje jsou univerzální a je snahou o jejich vyuţití i na měření odchylek 

kruhovitosti. Je moţné při tom pouţít metodu nespojitou a spojitou (skenovací), která byla 

pouţita v této práci. 

Přínosem experimentů z oblasti měření odchylky kruhovitosti je moţnost vyuţití výsledků 

práce ve firmách při měření odchylky kruhovitosti v automobilovém průmyslu a při výrobě 

valivých loţisek. Především u měření součástek ve výrobě je nutná vhodná volba potřebných 

bodů při měření, a tím i zkrácení časů a tedy i ekonomická úspora při dosaţení dostačujících 

naměřených hodnot. 
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7. SUMMARY 

In today's growing technological sectors in engineering and as a result of increasing 

competition among manufacturers, it is necessary to look for opportunities to reduce costs 

both in production and in actual control of the finished product. In the series, large series and 

mass production processes (automotive, aerospace, bearing, etc.) used to effectively control 

devices often advanced coordinate measuring machines. Most of these machines has with this 

technique. Compared with the single purpose measuring devices are expensive CMM 

machines are at a lower reliability, accuracy, but have a wide range of applications in the 

measurement of geometric curves and surfaces. CMM allows very rapid and effective control 

of the measurement, which is economically very advantageous. The largest gaps were found 

in measurements of deviations in shape, such as roundness. Based on these findings, the work 

was aimed at identifying variations of the evaluation of circularity by using conventional 

measurement techniques and CMM. Another way to compare the roundness deviation of 

experimental comparison of continuous and discontinuous methods in measuring the diameter 

of bearing ring. Based on these experiments were chosen measurement procedure and then 

verified statistically. Measurements were conducted on the component with turned surface. 

These experiments were measured on the meter Hommel Roundscan 435, DEA Global - 

IMAGE clima and a conventional measuring device Formtester MMQ 44 CNC. All 

measurements were always performed 30 times and were compared in the middle section 

components, to achieve comparable results. The shape of the profile components is complete 

only went zesnímaný continuously around its perimeter, which can objectively evaluate the 

entire surface. 

Measurement of Roundscan Hommel 435, the reference and the roundness error values are 

reference values. Roundness deviation values obtained from the CMM to benchmark a closer 

and the difference of their values is mainly due to inaccurate determination of shape. 

Statistical measurements confirmed the accuracy of measurements, the larger the number of 

scanned points were made, the more the value of the roundness deviation approaching the 

reference value. Various methods of assessing average components in the continuous 

measurement method shall be minimal effect on the determination of roundness deviation. 

The discontinuous measurement and subsequent verification, it was confirmed that the 

smaller the number zesnímaných points, the smaller the circularity tolerance. This shows that 

the deviation in circularity of discrete measurement differs from the reference value. 
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Continuous measurement of roundness deviation method is less demanding in terms of time 

than by intermittent measurement. 

 

7.1. Scientific contribution 

The present work dealt with the issue of assessment and measurement of roundness 

deviation brings knowledge in this area. Roundness deviations are important parameter in 

assessing the quality of manufactured components. When the measurement is still the most 

frequently used special measuring device that continuously scanned surface.  

With the development of CMM, which are universal and comprehensive measure 

manufactured parts is trying to use them to measure the roundness deviation. This method can 

be used discontinuous and continuous method. These methods of measurement on the CMM 

and their comparison with the conventional method of Formtester been the subject of this 

work. 

Based on the results reached by it can be said that co-ordinate measuring machines are 

suitable to measure the roundness. The discontinuous method is an important number of 

scanned points, average components, and her character profile, the required accuracy as well 

as wall thickness measured components. To a lesser number of accuracy is sufficient to 

capture 32-64 points, but the best score is 128 In the interval from 8 to 16 points captured 

curve increases linearly and stabilized in the range of 32-64 points. From this perspective we 

can say that this area of the scanned points for the measurement of both temporal and 

economic terms. From the plotted graph of roundness deviation is seen that the measured part 

of a larger wall thickness, this variation is much smaller than the roundness of the measured 

parts with thinner walls. A statistical processing of continuous measurement of roundness 

deviation method on a conventional meter shows as the best choice when measuring average 

median cut-controlled components. Results of work can contribute to the development of 

study in the measurement of roundness. The findings applied in the process, where its 

topicality and enriched and enrich theoretical knowledge, especially in measurement and 

laboratories. The results of the work will be presented at professional conferences and 

published in professional journals and discussions with a view to extending the knowledge of 

experimental data obtained by experts. The results of the work will be established in the 

planned experiments in the measurement of roundness deviation for samples with different 

machined surfaces. 
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7.2. Contribution for practical use 

 

This dissertation addressed the issue of assessment and measurement of roundness 

deviation and brings knowledge in this area. Roundness deviations are important parameter in 

assessing the quality of manufactured components. When the measurement is still the most 

frequently used advanced special measuring device that continuously (continuously) scanned 

surface. 

Among the modern techniques include conventional measuring devices and especially 

coordinate measuring machines. These machines are versatile and is an attempt to use them to 

measure the roundness deviations. It is possible to use the method of discontinuous and 

continuous (scanning), which was used in this work. 

Benefit from the experiments measuring roundness deviation is possible to use the results 

of work in companies in measuring the deviation of circularity in the automotive industry and 

the manufacture of rolling bearings. In particular, the measurement of components in 

production is not necessarily appropriate choice of measurement points required, and thus 

reducing the time and therefore economic savings in achieving satisfactory readings. 
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