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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření přesných úchylek 

rotačního tvaru, konkrétně bloku motoru, na CMM. Především se zaměřuje na tvorbu 

přípravku, který by měřenou součást ustanovil ve správné poloze. Hlavním důvodem 

vytvoření nového přípravku je současný nevyhovující způsob uložení během měření. 

Přípravek by celé měření měl zjednodušit a ulehčit práci kvalifikované osobě.  

 

Klíčová slova 

CMM, měření, blok motoru, kontrola sériové výroby  

 

Annotation 

This bachelor thesis is dealing with the issue of measuring precise shape 

deviations of circular elements, specifically of engine block on CMM. Above all the 

bachelor thesis focuses on the creation of clamping jig that would establish the 

measured component in the correct position. The main reason for the creation of a new 

clamping jig is the current unsatisfactory method of storage during the measurement. 

The clamping jig should simplify the entire measurement and make the job easier for a 

qualified person.  
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2 Úvod 

 

Měření je nedílnou součástí našeho každodenního života. Je to něco, co téměř 

každý bere jako samozřejmost. Když se podíváme zpětně na vývoj veškerého měření, 

zjistíme, že souvisí přímo s vývojem lidstva. 

Měřící standardy byly zapotřebí již ve starověku, při výstavbě pyramid, dále se 

začátkem vlastnictví půdy, kvůli měření plochy a také k prozkoumání světa, jelikož 

navigační techniky potřebují velikou přesnost. 

V dnešním světě je měření, z důvodu masové výroby, potřeba hlavně 

v automobilovém a leteckém průmyslu. Z důvodu technické vyspělosti dnešní doby, 

která umožňuje vyrábět díly špičkové kvality, je nutné mít pod kontrolou i ten nejmenší 

detail, který by mohl správné fungování dílu ohrozit. Z tohoto důvodu se začaly, ve 

velkém množství, v továrnách využívat nejrůznější měřící stroje a byly vyvinuty nové 

měřící techniky.  

V mé bakalářské práci se zaměřím na přesnost výroby, pomocí trojrozměrných, 

souřadnicových, měřících přístrojů, anglicky coordinate measuring machine (CMM), 

které byly vyvinuty z důvodu stále se zvyšujících požadavků na vyráběné díly. Základní 

problematika je upínaní dílů, které musí být dostatečně tuhé a zároveň nesmí u 

kontrolované části dojít vlivem upínací síly k tvarovému ovlivnění měřeného dílu. Z toho 

důvodu je zapotřebí věnovat velkou pozornost volbě, či případnému návrhu upínacího 

přípravku, velkou pozornost. [1] 
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3 ISO GPS 

 

ISO GPS (Geometrical product specification – Geometrické požadavky na 

výrobky) je soustava navzájem provázaných norem, jejichž úkolem je jednoznačně a 

srozumitelně specifikovat požadavky, které jsou kladeny na jednotlivé součásti. [2] [3] 

3.1 Rozměrové tolerance 

 

Každá vyrobená součást musí splňovat různé požadavky nebo specifikace a jeho 

vlastnosti by se měly pohybovat v tolerancích. Správně vyrobená součást musí být 

v souladu s požadavky standardů, jako jsou normy a předpisy, a také musí splňovat 

požadavky zákazníka, aby byla zajištěna její správná funkce. Ke stanovení těchto 

požadavků neboli k určení dovolených mezí tvarových a rozměrových odchylek skutečné 

součásti od jmenovitých prvků, jež se vyskytují ve výkresové dokumentaci, slouží 

tolerance. Každá součást, která spadá do vymezeného pole tolerance, lze považovat za 

vyhovující 

Při návrhu součásti a následném zhotovení v CAD systému, uvažujeme součást 

jako ideální. Na takové součásti je povrch a všechny tvary ideální. Ve skutečnosti se ale 

vyrobit ideální součást nedá. Po výrobním postupu, se setkáváme se součástí, jejíž 

vlastnosti se od požadovaných lišší o úchylky. [3] 

 

Základní pojmy: 

• jmenovitý rozměr (JR) - rozměr prvku dokonalého tvaru, jak je určen 

výkresovou specifikací (jsou k němu vztaženy mezní úchylky)  

• mezní rozměr – krajní dovolený rozměr prvku  

• skutečný rozměr – rozměr přiřazeného integrálního prvku  

• horní mezní rozměr (HMR, hmr) – největší dovolený rozměr prvku  

• dolní mezní rozměr (DMR, dmr) - nejmenší dovolený rozměr prvku  

• mezní úchylky – ES nebo EI od jmenovitého rozměru 
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• úchylka – algebraický rozdíl mezi mezním rozměrem a JR  

• horní mezní úchylka (ES, es) - rozdíl mezi HMR (hmr) a JR  

• dolní mezní úchylka (EI, ei) - rozdíl mezi DMR (dmr) a JR  

• tolerance (T) - rozdíl mezi HMR (hmr) a DMR (dmr) [3] 

3.1.1 Délkové rozměry 

 

Délkové rozměry lze zkoumat ze dvou hledisek, a to z hlediska místního a 

celkového. Jak již název napovídá, hledisko místní zkoumá rozměry v určité části, 

zatímco celkové neboli globální, zkoumá rozměry po celé délce součásti. Ve většině 

případech, je nutné pracovat s vypočítanými rozměry, které se spočítají pomocí 

matematických vztahů. Velmi často nestačí pracovat pouze s jedním vypočteným 

rozměrem, ale celou řadou výpočtů. Na dalším obrázku jsou uvedeny charakteristiky 

délkových rozměrů. [4] 

  

Obrázek 1: Charakteristiky délkových rozměrů [4] 
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Je nezbytné stále pracovat s předpokladem, že skutečná, vyrobená součást 

neodpovídá svým tvarem ani rozměry ideálnímu tvaru. Z toho důvodu se používají 

metody vyhodnocení, pomocí kterých můžeme přiřadit skutečný prvek součásti prvku 

ideálnímu. Mezi takzvané ideální rozměrové prvky, kterými definujeme tvar skutečné 

součásti, a kterým se skutečná součást svým tvarem snaží co nejvíce přiblížit patří kvádr, 

válec, koule, kužel a anuloid. [4] [5]  

Na obrázku č. 3 níže, je vyobrazen princip metody vyhodnocení pomocí 

maximálního vepsaného rozměru. Tato metoda je vesměs hledání největšího možného 

rozměru ideálního prvku, který se vejde do skutečné součásti. Touto metodou je nejlepší 

vyhodnocovat vnitřní průměry, například díry, jelikož je zaručené, že díra nebude mít 

menší průměr než třeba hřídel, kterou do díry budeme chtít vložit. [4] 

Další vyhodnocovací metoda, je metoda nejmenšího opsaného rozměru. Stanový 

se nejmenší možný rozměr ideálního prvku, do kterého se skutečná součást vejde. Tato 

metoda je vhodná pro vyhodnocení hřídelí. [4] 

  

Obrázek 2: Ideální a skutečný rozměr [4] 

Obrázek 3: Metoda maximálního vepsaného rozměru [4] 

Obrázek 4: Metoda nejmenšího opsaného rozměru [4] 
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Následující obrázek ukazuje metodu nejmenších čtverců. Tato metoda 

minimalizuje součet čtverců vzdáleností mezi ideálním a skutečným rozměrem. [4] 

Poslední používanou metodou je Čebyševova metoda. Tato metoda minimalizuje 

maximální odchylky, a proto je využívána pro vyhodnocení tvarových tolerancí, jako je 

kruhovitost, přímost, válcovitost atd. Nazývá se také metoda minimální zóny. [4] 

Délkové rozměry lze také získat pomocí výpočtů. K tomu je třeba znát nějaký jiný 

rozměr, podle kterého lze délkový rozměr dopočítat. Těmito rozměry jsou například 

obvod průřezu, plocha nebo objem součásti. Údaje lze také získat z modelu v CAD 

softwaru. [4] 

3.1.2 Rovnice pro výpočet rozměrů 

Průměr z obvodu 

𝑑 =
𝑜

𝜋
 

Kde d je hledaný rozměr a o je obvod. 

Průměr z plochy 

𝑑 = √
4𝐴

𝜋
 

Kde d je hledaný rozměr a A je plocha průřezu. 

  

Obrázek 5: Metoda nejmenších čtverců [4] 

Obrázek 6: Čebyševova metoda [4] 
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Průměr z objemu 

𝑑 = √
4𝑉

𝜋 ∗ 𝐿
 

Kde d je hledaný rozměr, V objem a L je výška válce [4] 

3.1.3 Modifikátor specifikace 

 

Rozměry výrobku dále upravují modifikátory specifikace podle ISO 14405. Jestli 

se vyhodnocování rozměrů na výkrese má řídit dle modifikátorů specifikace, je nutné, 

aby v popisovém poli nebo jeho blízkosti byl odkaz na normu ISO 14405. Modifikátor se 

uvádí ke konkrétnímu rozměru pro požadavek na změnu vyhodnocení daného rozměru. 

Standardně se zobrazuje dvěma velkými písmeny v oválu. [4] 

Obrázek 7: Modifikátor specifikace [4] 

Tabulka 1: Specifikátor modifikací pro lineární rozměry [4] 
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Existují také doplňkové specifikátory modifikací, které můžeme použít buď 

samostatně nebo spolu se specifikátory modifikací lineárních rozměrů. 

 

3.1.4 Úchylky netolerovaných délkových rozměrů 

 

Kdybychom na výkrese tolerovali každý délkový nebo úhlový rozměr, výkres by 

se stal velmi složitým. Proto existují úchylky netolerovaných rozměrů, kterým podléhají 

všechny rozměry na výkrese, které nejsou nijak blíže tolerovány. Nejčastěji se tak tolerují 

rozměry, které nijak neovlivňují funkčnost součásti nebo ty, u kterých nepožadujeme 

velkou přesnost. Norma pro tyto případy se nazývá ISO 2768-1 a je uvedena v okolí 

razítka nebo v něm. [6] 

Tabulka 3: Mezí úchylky netolerovaných rozměrů [6] 

Tabulka 2: Doplňkové modifikátory specifikací [4] 
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3.2 Geometrické tolerance 

 

Geometrické tolerance jsou dovolené odchylky tvarů a poloh vůči jejich 

skutečným (ideálním) tvarům a poloh. Byly vytvořeny z důvodu zvyšování požadavků na 

přesnost výroby. Přednost geometrického tolerování spočívá v jeho schopnosti 

jednoznačně určit shodu nebo neshodu s tolerancí, i když má díl nedokonalý tvar. 

Předepisujeme je pouze tehdy, jsou-li nezbytně důležité z hlediska požadavku na funkci 

součásti.  

U geometrických tolerancí najdeme 4 základních skupiny. Konkrétně to jsou 

tolerance tvaru, orientace, umístění a házení.  

Geometrické tolerování používá speciální symboly nebo syntaxi ke sdělování 

informací o přípustné odchylce součásti. Rámeček tolerance (indikátor), se skládá ze tří 

základních částí, a to z části pro značku tolerance, z části pro pole, prvek a charakteristiku 

a z části pro základnu. [7] 

Z názvu je jasné, že do sekce pro značku předepisujeme značku konkrétní 

geometrické tolerance. Následující tabulka ukazuje jednotlivé značky GT. 

  

Obrázek 8: Sekce rámečky GT [7] 
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Do dalšího pole geometrické tolerance, sekce pro pole, prvek a charakteristiku, 

se předepisuje tvar tolerančního pole a jeho rozsah. Předepisují se sem také elementy 

značící aplikaci kombinovaného pole, elementy charakterizující posun a omezení 

tolerančního pole. 

Do posledního, třetího, pole zapisujeme příslušnou základnu. 

Odkazová čára, která spojuje rámeček s tolerovaným prvkem součásti, je 

zakončena buď šipkou nebo tečkou, jak je vidět na následujících obrázcích. [7] 

  

Tabulka 4: Značky GT [7] 
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4 Souřadnicový měřící stroj (CMM) 

 

Souřadnicový měřící stroj je zařízení, sloužící k měření geometrických prvků 

kontrolovaných dílů, jako jsou délka, průměr, sklon, rovinnost a jiné parametry. CMM 

nejčastěji využívá kartézský souřadnicový systém, to znamená, že určí polohu bodu v ose 

X, Y a Z. Je to vesměs topografická mapa, která kombinuje písmena u jednoho okraje 

mapy, čísla u druhého okraje a nadmořskou výšku zobrazenu na ploše mapy, jež 

jednoznačně popisuje každé místo na mapě. Tato kombinace písmen, čísel a nadmořské 

výšky se nazývá souřadnice a jedná se o konkrétní místo ve vztahu ke všem ostatním 

místům. Osy jsou navzájem kolmé a CMM měřicí stroj, který dostává informace z dílu 

pomocí bodů na základě kartézského souřadnicového systému definovaného strojem, 

zpracovává hodnoty pomocí počítače. Dříve než byl zaveden počítačový software, díly 

se musely vyrovnávat fyzicky s osami stroje, aby byly souřadnicové systémy dílu a stroje 

paralelní. To bylo z časového hlediska velmi náročné a nepříliš přesné. Když díl neměl 

tvar čtverce nebo obdélníku, ale byl zaoblený nebo měl jinak náročné rysy, měření bylo 

téměř nemožné. V dnešních softwarech změří souřadnicový stroj základny výrobku, 

které jsou určeny výkresem dílu, vytvoří souřadnicový systém a matematicky ho sladí se 

Obrázek 10: Odkazová čára zakončená šipkou [7] 

Obrázek 9: Odkazová čára zakončená tečkou [7] 
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souřadnicovým systémem stroje. Tento proces se nazývá vyrovnání. Další pojem je 

základna, kterou používáme jako vodítko k určení polohy nebo směru. V metrologii se 

základna nazývá nějaká část na výrobku, jako je například povrch, otvor nebo drážka, od 

kterého se dále orientujeme. Výrobek měříme, abychom zjistili vzájemnou vzdálenost 

těchto prvků. [1] [8] [9] 

 

4.1 Vývoj 

 

Začátek podpory metrologie v průmyslu začal již ke konci 19. století. V průběhu 

první světové války, byl největší důraz kladen na produktivitu vrtání děr. Hlavní potřeba 

tkvěla v tom, aby stroj co nejrychleji a co nejpřesněji změřil polohu nástroje vůči 

obrobku. Kvůli této potřebě byly vyvíjeny především vrtačky. Princip spočíval v tom, že 

stroj měl své vlastní standardy, či nějaké jiné zabudované čidlo. Na tomto principu 

fungovaly všechny prvotní souřadnicové měřící stroje. Do padesátých let dvacátého 

století se osy nejčastěji odměřovaly pomocí noniů. S postupem času, a digitalizace 

výstupů měření v optice, se začaly uplatňovat moaré proužky, které byly snímány 

fotočlánkem s digitálním výstupem. Stroj, který pracuje na tomto principu už můžeme 

nazývat moderním CMM. První společnosti, které se moderní CMM zabývaly, byly 

skotská Ferranti a italská DEA. Další firmy, které byly pionýry ve výrobě CMM, se staly 

například Carl Zeiss a Moore Tool z The PMT Group. [1] 

 

4.2 Výhody a nevýhody měření na CMM 

 

Jeden z hlavních důvodů, proč se v dnešní době CMM velmi často využívají, je 

jejich velká komplexnost. Jeden samotný CMM stroj dokáže zastat téměř veškerá měřící 

zařízení. Vesměs ho můžeme označit za univerzální měřící zařízení, které je schopno 

zkontrolovat všechny charakteristiky, které chceme na součásti měřit. Pro CMM zařízení 

je charakteristické, že vytvářejí měřící plány v metrologických softwarech. Tyto systémy 

mají širokou škálu nástrojů, díky kterým lze měnit celé řady parametrů měření, a stejně 
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tak můžeme měnit způsob zpracovaní a vyhodnocení dat. Právě kvůli těmto jasně 

definovaným měřícím plánům a počítačovým softwarům, přispívá obsluha stroje do 

celkové chyby měření minimálně. 

Ačkoliv jsou CMM přístroje velmi flexibilní, bývají podstatně dražší než jiná měřící 

zařízení. Negativum jsou vysoké nároky na údržbu stroje, zejména z hlediska čistoty 

provozu stroje a pravidelného servisu. [10] 

 

4.3 Konstrukce CMM 

 

Jedním z hlavních rozdělení souřadnicových měřicích strojů je podle jejich 

souřadnicového systému. Jedná se o dvě skupiny, a to buď kartézské a nekartézské 

souřadnicové měřící přístroje. [10] 

4.3.1 Kartézské souřadnicové stroje 

 

Kartézský systém je definován navzájem třemi kolmými osami, jejichž průsečík je 

označován jako počátek. Velkou výhodu, kterou přináší konstrukce stroje v kartézském 

souřadnicovém systému, je jednoznačné definování pohybů, jimiž lze naměřit jednotlivé 

body pracovního prostoru. 

Kartézské souřadnicové stroje můžeme dále dělit na konzolové, portálové, 

mostové nebo sloupové. Nejlevnější z nich bývá konzolový CMM, který můžeme vidět 

na obrázku níže. Je to jeden z méně rozměrných strojů a nevyžaduje tak velký skladovací 

prostor. Jeho nevýhoda je, že má pouze omezený měřící rozsah. Hlavní pohyb stroje 

vykonává konzole, která se pohybuje ve směru vedení stroje. Na konzoli je připevněna 

pinola, která zaručuje pohyb ve dvou zbylých osách. Takovýto stroj dokáže standartně 

měřit s chybou dvou až tří mikrometrů. Největší výhodou konzolového souřadnicového 

stroje je jeho cenová dostupnost a nenáročnost na ovládání. Nevýhoda tohoto stroje je 

proměnlivá přesnost osy Y, jelikož se jedná o konstrukci s vetknutým nosníkem a 
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s rostoucí vzdáleností pinoly stroje roste chyba snímaní kvůli pružnosti materiálu 

nosníku. [10] 

Další kartézský CMM stroj je portálový. Jeho konstrukce je velmi bytelná a 

standardně je větší než u konzolového souřadnicového měřícího stroje. Portálové vedení 

je velmi stabilní a dobře kompenzuje dynamické vlivy, které ovlivňují kvalitu měření. 

Velké lože dobře minimalizuje chvění. Největší přednost tohoto stroje je velká přesnost 

měření a velký měřící rozsah. Portálový souřadnicový stroj standardně měří s chybou 

menší než jeden mikrometr. Nevýhodou je, že konstrukcí je pohybováno pouze na straně 

Y-ového pohonu a jelikož je konstrukce široká a na druhé straně je pouze opora bez 

pohonu, dochází ke krutu konstrukce. [10] [11] 

  

Obrázek 12: Portálový souřadnicový měřící stroj [24] 

Obrázek 11: Konzolový souřadnicový měřící stroj [28] 
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Další stroj, který využívá kartézský souřadnicový systém je mostový CMM. Používá se 

především pro díly nebo sestavy velkých rozměrů. Pracovní prostor se pohybuje okolo 

tří metrů do šířky a až do dvanácti metrů do dálky a pěti metrů do výšky. Tento stroj, na 

rozdíl od ostatních strojů, které využívají kartézského měřícího systému, nemá pevné 

lože. Z důvodu velikosti stroje nepatří mezi ty nejpřesnější. Chyba měření se u něj 

pohybuje okolo čtyř mikrometrů. [10] 

 

Poslední typ CMM strojů, který využívá kartézský souřadnicový systém, je sloupový 

souřadnicový stroj.  Hlavní konstrukční prvek, který se na stroji nachází, je jeho vysunuté 

měřící rameno. Jeho konstrukce je vhodná pro integraci do výrobních linek. Sloupový 

souřadnicový stroj standardně měří s chybou v řádech desítek mikrometrů. [10] 

  

Obrázek 14: Sloupový souřadnicový měřící stroj [26] 

Obrázek 13: Mostový souřadnicový stroj [25] 
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Další rozšíření možností měření na kartézském CMM 

Jako doplňkové vybavení pro kartézské souřadnicové stroje může sloužit otočný 

stůl RT-AB, který lze buď zabudovat do granitové pracovní desky nebo může být volně 

uložený na pracovním stole. Vhodný je především pro kontrolu rotačně symetrických 

součástí s vysokou přesností. Je přitahován pomocí magnetu a zároveň ho nadnáší 

vzduchová ložiska. Jeho nosnost je až 600 kilogramů.  

 

4.3.2 Nekartézské souřadnicové stroje 

 

Ne všechny součásti je možné měřit stroji, které využívají kartézského 

souřadnicového systému. Jedná se třeba o součásti válcovitého tvaru, pro které je 

vhodnější cylindrický souřadný systém. Stroje, které využívají jiného než kartézského 

souřadného systému, nazýváme nekartézské. Jejich doménou jsou mobilní zařízení, 

které se dají přenášet nebo zařízení s velkým pracovním objemem. Tyto stroje využívají 

cylindrického, sférického a polárního souřadnicového systému. Systémy na tomto 

principu využívají pro určování polohy bodu v prostoru odměřovaní pomocí úhlů. 

Vzdálenost se měří pomocí optických snímacích zařízení. Jejich využití je především pro 

měření velkoobjemových sestav, například v leteckém nebo kosmickém průmyslu. [10] 

Jeden z typických nekartézských souřadnicových strojů, který pracuje na principu 

sférického souřadnicového systému, je měřící rameno. Skládá se z posuvného ramena a 

kloubu, který umožňuje natočení a náklon ramene. Z tohoto důvodu se jedná o velmi 

Obrázek 15: Otočný stůl RT-AB [33] 
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flexibilní měřící stroj. Další výhoda tohoto stroje je malý rozměr a tím pádem i 

jednoduchá manuální obsluha. Stroj je vyobrazen a následujícím obrázku. [10] 

 

 

Další stroj, který nevyužívá kartézského souřadnicového systému je ruční CMM. 

Toto zařízení využívá cylindického souřadného systému, kde polohu bodu definujeme 

parametry délky, výšky a úhlu natočení měřícího ramene. Největší výhoda tohoto stroje 

je jeho jednoduché ovládání, nicméně nepatří mezi ty nejpřesnější. Stroj můžeme vidět 

na dalším obrázku. [10] 

  

Obrázek 17: Ruční CMM [30] 

Obrázek 16: Měřící rameno [31] 
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Do CMM, které pracují v nekartézském souřadném systému, patří i laser tracery 

nebo laser radary. Tyto zařízení využívají laserový paprsek pro snímání jednotlivých 

bodů. Laser tracer slouží především k odměření vzdálenosti, kterou určí na základě doby 

trvaní odrazu paprsku od koutového odražeče. Funguje na principu interferometru. 

Druhý zmínění funguje vesměs stejně jako laser tracer, jen ke snímání bodů nepotřebuje 

koutový odražeč, což ho dělá snadnější na ovládání, nicméně je od dost dražší. Oba stroje 

se nacházejí na obrázcích níže. [10] 

  

Obrázek 19: Laser tracer [29] 

Obrázek 18: Laser radar [27] 
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5 Možnosti upnutí součásti na souřadnicových 

měřících strojích 

 

Jeden z hlavních klíčových faktorů pro přesné měření je správné upnutí součásti. 

Upínací přípravky jsou hned po samotném měřícím zařízení nejdůležitější částí. V dnešní 

době dochází ke kontrole součástí nejrůznějších tvarů, a proto je potřeba zajistit přesné 

a pevné upnutí. Špatné upnutí by mohlo vést k celkovým chybám při měření.   

 

5.1 Univerzální způsob upínání 

 

Jak již název napovídá, tak tento způsob upínaní je hlavně vhodný pro součásti, 

které je možné upnout univerzálními prvky. Tyto součásti mají základní geometrické 

tvary a jsou to například vnitřní válec, vnější válec či rovinná plocha. 

  



26 
 

5.2 Upínací pomůcky 

 

Součásti, které potřebujeme ustanovit do určité polohy, lze i upnout pomocí 

různých upínacích pomůcek. Upínají se tak především součásti větších rozměrů.  

Může se jednat například o upínky, podpěry, svěráky atd.  

  

Obrázek 21: Pružná upínka [20] 

Obrázek 22: V-podpěra [20] 

Obrázek 20: Svěrák [20] 
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5.2.1 Volné ustanovení 

 

U některých měřených součástí lze využít pouze volného ustanovení, kdy součást 

je pouze položena na desku měřícího stroje a je zafixována pouze vlastní vahou nebo 

například upínkami. Aby tento způsob upínání šel použít, musí mít součást opracovanou 

rovinnou plochu a také dostatečnou hmotnost, aby se při kontaktu se snímacím 

systémem stroje nepohnul. 

 

5.2.2 Prizmatické podložky 

 

Tímto upínáním, které využívá prizmatické podložky, upínáme především 

součásti, které mají kruhový tvar. Součást je zajištěna stejně jako u předchozího případu, 

tedy vlastní vahou, případně upínkami. 

 

 

  

Obrázek 23: Volné ustanovení [34] 

Obrázek 25: Prizmatická podložka [21] Obrázek 24: Prizmatická podložka se součástí [22] 
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5.2.3 Univerzální sklíčidlo 

 

Tento typ upnutí slouží k upínání součástí, na kterých se nachází nějaké válcová 

část. Samo sklíčidlo by se mohlo pohybovat, takže musí být ke stolu připevněno. Je to 

jeden z nesnadnějších a nejrychlejších druhů upnutí. 

 

5.3 Modulární upínací systémy 

 

Slovo modulární lze přeložit jako stavebnicový nebo také sestavitelný 

z typizovaných částí. Toho také tyto systémy využívají. Největší předností těchto 

systémů je jejich flexibilita, jelikož z nich můžeme sestavit velké množství nejrůznějších 

upínacích prvků. Jeden stavebnicový systém poskytuje mnoho možností fixace. Hlavní 

důvod, proč modulární upínací systémy používáme je rychlost a snadnost upnutí.  

Tyto systémy se také vyplatí z toho hlediska, že je lze opětovně použít na jinou 

měřenou součást, kdyžto u klasických jednoúčelových přípravků tomu tak není. Další 

výhodou jsou nižší nároky na prostor a skladování. 

Výběr správného systému záleží na mnoha ohledech jako jsou například velikost 

součásti, materiál, velikost souřadnicové měřící techniky atd. Společnosti, které 

modulárních upínací systémy vytváří, najdeme několik po celém světě. V nesledující 

kapitole si některé z nich představíme. [12] [13] 

  

Obrázek 26: Univerzální sklíčidlo 
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5.3.1 Junkers & Partner Carl Zeiss 

 

Junker & Partner Carl Zeiss poskytuje upínací systémy řady Carfit. Jeho výhodou 

je kombinace na míru vyrobených měřících přípravků s modulární a normalizovanou 

konstrukcí. Používá se především pro výlisky, odlitky, svařované součásti atd. 

 

Zeiss Carfit CMB 

Základ tvoří povlakovaná rastrová deska s vyvrtanými závitovými otvory. Různé 

polohovací a nastavovací prvky, které tvoří části přípravku, jsou většinou obdélníkový 

nebo kruhový tvar. Prvky jsou k sobě upevněny závitovými tyčkami nebo pomocí šroubu. 

Sady těchto stavebnicích se vyrábějí v různých velikostí, aby byly co nejvíce kompatibilní. 

Požíváme je především pro menší a středně velké díly. [14] 

  

Obrázek 27: Zeiss Carfit CMB [14] 
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Zeiss Carfit CMK 

Stejně jako předchozí řada, tak i řada CMK se skládá z desky s rastrovými otvory 

a ostatními nastavovacími prvky. Používá se hlavně pro měření malých dílů, které se 

snadno upínají. [15] 

 

 

Zeiss Carfit CME 

Zeiss Carfit CME je univerzální upínač, jež může být nastaven ve všech šesti 

stupních volnosti. Používá se pro krátkodobé upnutí při měření. [16] 

  

Obrázek 28: Zeiss Carfit CMK [15] 

Obrázek 29: Zeiss Carfit CME [16] 
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Na podobném principu fungují i ostatní řady CMP, CMF, CMS CMX, CML. Tyto 

řady používáme především pro sériové a velkosériové měření různých tvarů, materiálů 

a hmotností. 

 

5.3.2 Horst Witte 

 

Alufix 

Základním prvkem firmy Horst Witte je krychle určité systémové velikosti a má 

na každé straně vyvrtaný přesný průchozí otvor. Základní deska vzniká skládáním 

(vynásobením) původní krychle. Spojují se pomocí přesných děr na stranách krychle a 

dají se tak spojit ve všech směrech. [17] 

 

  

Obrázek 30: Alufix [23] 

Obrázek 31: Alufix základní krychle [17] 
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Ke spojení krychlí se dosahuje pomocí oboustranného šroubu a zámku 

(bajonetový systém), nebo za pomoci šroubů a závitových tyček. 

 

 

Tento modulární systém se vyrábí z vysoko pevnostní slitiny hliníku. V současné 

době ho najdeme v šesti velikostech, které můžeme kombinovat mezi sebou. Hlavní 

výhoda je nízké hmotnost a velká stabilita celé konstrukce. Používá se především pro 

menší a středně velké díly. [17] 

 

Alugrip 

Alugrip je další modifikací upínacího systému firmy Horst Witte. Tento 

stavebnicový systém je sestrojen pro malé a jednoduché upínací přípravky. Lze jej 

kombinovat se systémem Alufix. Jelikož se jedná o stavebnicový systém, tak lze všechny 

prvky opakovatelně použít pro jiné měření. Základní deska je tvořena z drážkových 

profilů na konci, kterých se nachází koncový prvek jako u systému Alufix. [18] 

Obrázek 32: Bajonetový systém [17] 

Obrázek 33: Alugrip [18] 
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5.3.3 MATRIX Gmbh 

 

MATRIX 

Upínací prvky Matrix se vyrábí z vysoce kvalitní hliníkové slitiny a s ochranným 

anodickým nátěrem. Upínací deska s T-drážkami je základní prvek tohoto upínacího 

systému. Do jednotlivých T-drážek se pomocí šroubového spoje upevňují jednotlivá 

stavební profily čtvercového, kulového nebo také obdélníkového průřezu. Mezi největší 

výhody patří jednoduchost, přesnost a velká flexibilita. [19] 

 

 

  

Obrázek 34: MATRIX X-GRIP XS [19] 
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6 Problematika upnutí vybraného dílu 

 

Při vytváření přípravku pro upnutí dané součásti, je nejprve nutné se seznámit 

s měřícím strojem, vybavením laboratoře, měřenou součástí a dalším příslušenstvím. 

6.1 Výchozí situace 

 

Tuto bakalářskou práci zpracovávám ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO 

a.s., konkrétně pro Měrové středisko komponent GQH-1/1 v závodu v Mladé Boleslavi. 

Součást, která bude měřena je tříválcový blok motoru 1,0 TSI nebo čtyřválcový blok 

motoru 1,4 TSI. Blok motoru je vždy měřen po operaci honování válců, u kterých 

kontrolujeme kruhovitost, válcovitost a přímost. Všechny tyto specifikace jsou za 

normálních podmínek měřeny na referenčním kruhoměru MFK 6 – retro. Jeho 

zastoupení při velkém vytížení, kontrolách, kalibraci, odstávkách nebo nepřítomnosti 

kvalifikované obsluhy stroje, je CMM ZEISS Prismo 7 Ultra se specifikací MPEE 0,6+L/600 

[µm].  

Měření na CMM ZEISS Prismo 7 Ultra v současnosti probíhá v blíže nepředepsané 

poloze, což zapříčiňuje značné rozdílnosti ve výsledcích měření z MFK6 a CMM Prismo 7 

Ultra. Také není možné měřit kruhovitost a také válcovitost, předepsaným průměrem 

dotyku, správnou velikostí průměru kuličky. Když je použita kulička s větším průměrem, 

než je předepsaný, tak se odfiltrují jednotlivé složky profilu a kulička je díky své velikosti 

nedokáže zaznamenat, jak je vidět na obrázku 35. Další problém, který je potřeba řešit, 

je dosah jednotlivých kuliček, jelikož čím menší průměr kuličky použijeme, tím kratší 
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musí být dřík snímacího systému a může se stát, že nebudeme schopni změřit 

požadovaný povrch po celé jeho délce. 

 

6.2  Snímací systém 

 

Snímací systém se skládá ze snímače a snímací hlavy. Při konfiguraci snímacího 

systému je zapotřebí vzít v potaz několik faktorů: 

• pracovní prostor stroje  

• tuhost snímacího systému 

• omezení hmotnosti snímače 

  

Obrázek 35: Průměry kuličky snímače DTK podle vlnové délky λ [33] 

Obrázek 36: Snímací systém [32] 
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6.3 Měřená součást 

 

Jak již bylo výše zmíněno, měřenou součástí budou dva bloky motoru, a to 

tříválcový blok motoru 1,0 TSI a čtyřválcový blok motoru 1,4 TSI, oba vyrobeny tlakovým 

litím z hliníkové slitiny AlSi9Cu3. Válce jsou měřeny po operaci honovaní, jak je již také 

výše zmíněno. 

6.4 Analýza dokumentace 

 

U analýzy dokumentace se kvalifikovaný technik zaměřuje na jednotlivé 

elementy, podmínky měření, rozměry a GPS včetně tolerancí. Zde je také velmi důležité 

se seznámit s technickým výkresem součásti a určit, jak bude součást vyrovnána, za co 

bude uchycena a také zda bude muset být měřena na více upnutí. 

  

Obrázek 37: Tříválcový blok motoru 
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Technická dokumentace k měření válců motoru: 

• blok motoru má tři a čtyři válce 

• válce jsou měřeny po honování 

• předepsané tolerance 

-kruhovitost 0,006 mm 

-přímost 0,006 mm 

-válcovitost 0,008 mm 

• průměr kuličky snímače 3 mm 

• filtr UPR předepsán nízkopásmový 150 vln na otáčku 

• přenosová charakteristika 50 % 

• snímaný počet bodů: 3600 bodů / měřený řez 

• kruhovitost vyhodnocujeme v devíti hloubkách 5, 7, 9 17, 24, 39, 70, 11 a 125 

mm (od horní roviny) 

• filtr λc pro GPS přímosti zadán 0,8 mm 

• přímost vyhodnocujeme v polohách 0°, 90°, 180° a 270° vždy v délce 8 mm od 

těsnící plochy pro hlavu motoru po hloubku válce 110 mm 

 

6.5 Současné měření 

 

V současnosti se součást na zařízení CMM ZEISS Prismo 7 Ultra měří způsobem 

„naležato“, jak můžeme vidět na dalším obrázku. Toto upnutí není příliš výhodné 

z důvodu obtížné manipulace, a také výše popsaného problému týkající se použití 

snímacího senzoru s velkým průměrem kuličky. 
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7 Návrh nového upnutí 

 

V této kapitole představím přípravek pro upnutí bloku motoru, který jsem navrhl. 

Tato práce navazuje na dlouhodoběji řešenou problematiku vedoucí k odstranění výše 

popsaných problémů při měření (poloha a velikost snímací kuličky). Jednou z možností, 

která ve Škoda auto byla odzkoušena bylo měření na CMM s možností využití otočného 

stolu, kdy stroj napolohuje snímací systém k místu měření a stroj pak měří v tzv. režimu 

kruhoměru, kdy snímací systém stojí a pohybuje se díl na otočném stole. Tím se 

kinematika měřicího procesu a poloha dílu ztotožněna s kruhoměrem MFK6 a lze pak 

pro měření použít i správný průměr kuličky. Pro možnost provedení tohoto postupu je 

zapotřebí návrhu nového přípravku, který umožní měření dle nové strategie opakovaně. 

Oproti dosavadnímu upínaní „naležato“ bude můj přípravek stavěn tak, aby 

měření probíhalo „nastojato“ tj. osy válců budou kolmé na rovinu pracovního stolu (XY) 

Obrázek 38: Měření „naležato“ [33] 



39 
 

První část stolu bude podstava, na které budou všechny ostatní komponenty 

ležet nebo k ní budou přidělané. Jedná se o 680 mm dlouhou, 532 mm širokou a 50 mm 

vysokou součást, na níž je uprostřed vyfrézovaná díra o průměru 49,9 mm, aby celý 

prvek lépe zapadl do otočného stolu a bylo tak zajištěno jednoznačné a snadné 

centrování na RT. Dále se zde nachází osm děr o průměru 6,1 mm, jedna závitová díra o 

průměru M8 pro kalibrační kouli, která slouží k vyrovnání otočného stolu (zaměření 

přesné polohy osy rotace RT), to se provádí pomocí kalibrační koule, která se změří 

v šesti polohách (pootočení po stolu vždy o 60°) a aby se nemusel přípravek sundávat, 

tak zajišťujeme možnost připevnění k přípravku a provést vyrovnání stolu i 

s namontovaným přípravkem. Dále se v každém rohu je závitová díra také o velikosti M8, 

do kterých se mohou zašroubovat očka pro jeřáb, pro snadnější manipulaci 

s přípravkem. Podstava bude vyrobena z materiálu EN AW-6061 (AlMg1SiCu). Jedná se 

o středně až vysoce odolnou tepelně zpracovatelnou slitinu hliníku, má velmi dobrou 

odolnost proti korozi, velmi dobrou svařitelnost a je lehká. Materiál patří k takzvaným 

duralům. Celá podstava je odlehčena z důvodu snížení celkové hmotnosti, s ohledem na 

manipulaci s přípravkem prostřednictvím operátora CMM a zachování tuhosti 

konstrukce. 

  

Obrázek 39: Podstava 
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Dalším prvkem bude základna pro blok motoru. Ta s délkou 400 milimetrů, šířkou 

460 milimetrů a ohraničením o výšce 25 milimetrů, má za primární úkol udržet blok 

motoru na požadovaném místě. Na základně se nachází čtyři díry o průměru 6,6 pro 

zápustné šrouby, dvě závitové díry velikosti M12, čtyři závitové díry M6, a nakonec tři 

závitové díry M8 pro čepy. Základna bude vyrobena ze stejného materiálu jako 

předchozí díl, tedy EN AW-6061. 

 

Mezi těmito dvěma prvními prvky, bude pomocný kluzný plast, z důvodu snazší 

manipulace a také z důvodu omezení průhybů, při zatížení měřenou součástí, protože 

celková hmotnost měřené součásti dosahuje až 40 kg. 

Obrázek 40: Základna pro blok motoru 
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Po obou stranách bude přimontované nízko profilové vedení (na obrázku níže 

zobrazeno červenou barvou), které bude zajištovat plynulý pohyb základny pro blok 

motoru. 

  

Obrázek 41: Kluzný plast 

Obrázek 42: Nízko profilové vedení 



42 
 

Správnou polohu základny neboli správné vycentrovaní budou zajišťovat dva 

ocelové aretační čepy s válcovým aretačním kolíkem.  Aretační čepy se nejčastěji 

používají tam, kde je zapotřebí zabránit změně aretačního nastavení působením 

diagonálních sil. Teprve když rukou vysuneme čep, je možné nastavit jinou aretační 

polohu. 

  

Obrázek 44: Aretační čep 

Obrázek 43: Aretační čepy v sestavě 
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Pro snadnější manipulaci se základnou jsem přidal čtyři třmenové rukojeti (na 

obrázku níže černou barvou) o délce 122 mm, vyrobené z plastu, konkrétně z polyamidu 

(PA). Připevněny budou šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti M6 

(DIN 6912).  

 

Jeden z nejdůležitějších prvků jsou dva vyráběné čepy, které budou mít za úkol 

správně vycentrovat samotný blok motoru a zabránit mu v jakémkoliv pohybu. Čepy 

budou blok motoru zajištovat za přesné díry, které se na bloku nacházejí. První čep má 

průměr 15,5 mm, aby se bezpečně vešel do díry v bloku motoru, která má průměr 16 

mm. Druhý čep o průměru 9,5 mm bude blok zajišťovat v díře o průměru 10 mm. Oba 

čepy mají závit M8 a jsou protikusem dvou otvorů, které slouží jako reference při výrobě 

a zjišťují tak jednoznačné ustavení dílu při měření v souladu s výrobním procesem. 

 

Obrázek 45: Třmenová rukojeť 
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Obrázek 46: Čep Ø15,5 Obrázek 47: Čep Ø9,5 

Obrázek 48: Čepy v sestavě 
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Nyní už jen stačí umístit blok motoru na základnu, přesně na dva vyrobené čepy. 

Celková hmotnost sestavy je 19,3 kilogramů. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny 

všechny možné pozice, ve kterých bude blok motoru měřen. 

  

Obrázek 49: Pozice 1 pro měření vložky č.1 
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Obrázek 51: Pozice 3 pro měření vložky č.3 

Obrázek 50: Pozice 2 pro měření vložky č.2 
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Obrázek 52: Pozice 4 (určena prok bloky 1,4 TSI) 
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8 Závěr 

V bakalářské práci byla rozebrána problematika měření úchylek tvaru na CMM. 

V první polovině teoretické části hrají roli tolerance, a to jak délkové, tak geometrické. 

Další kapitoly se zaměřují na jednotlivé souřadnicové stroje, nejdříve na jejich vývoj poté 

na princip fungovaní, a nakonec představení jednotlivých strojů. V poslední kapitole 

teoretické části se nacházejí dílčí upínání na CMM od nejrůznějších výrobců a jsou 

podrobněji popsány. 

Praktická část byla zaměřena na upnutí dané součásti, konkrétně na blok 

tříválcového motoru 1,0 TSI a čtyřválcového bloku motoru 1,4 TSI, která bude měřena 

na souřadnicovém stroji CMM ZEISS Prismo 7 Ultra se specifikací MPEE 0,6+L/600 [µm]. 

Nejdříve bylo nezbytné seznámit se s technickou dokumentací, současným měřením, 

pracovními podmínkami a všemi komponenty, které se budou u měření používat.  

V poslední části mé bakalářské práce jsem představil návrh přípravku na nové 

upnutí vybrané součásti, které by mělo výrazně ulehčit obsluhu stroje. Přípravek a 

všechny jeho díly, ať už nakupované nebo vyráběné, jsou podrobněji popsány v závěru 

práce. 

Při návrhu přípravku byly respektovány požadavky operátorů CMM a 

souvisejících směrnic. Největším problémem pro návrh přípravku byla celková hmotnost 

přípravku, která souvisí s požadavek na vyšší tuhost, neboť díl, který bude přípravek při 

měření fixovat je celkem těžký. Hmotnostní limit pro ruční manipulaci s přípravkem bez 

strojní pomoci je 15 kg. Celková hmotnost je však větší a to 19,3 kg (dle výpočtu SW 

Autodesk Inventor) Z toho důvodu jsou zarážky na koncích postranního vedení navrženy 

jako odmontovatelné, aby bylo možné pohyblivou základnu pro blok motoru vyjmout, 

přípravek tím rozložit a na stroji opět jednoduše a rychle zkompletovat. Pro pracoviště 

vybavené jeřábovou technikou jsou v rozích přípravku připraveny otvory pro 

našroubování jeřábových manipulačních ok pro možnost uvázání a eliminaci nutnosti 

rozebírání přípravku. Jiná alternativní řešení v tomto případě s ohledem na 

požadovanou tuhost nejsou k dispozici.  
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Navržený měřicí přípravek je určen pro měření bloků motorů dle aktuálního 

výrobního programu ve Škoda Auto. Tomu odpovídá poloha středících čepů v pohyblivé 

základně vč. jejich průměru a poloze. Tyto údaje byly odečteny z výkresové 

dokumentace k blokům. V případě modifikace těchto dílů, popř změně výrobního 

programu je zapotřebí minimálně tyto komponenty upravit, dojde-li k změně prvků, 

které vůči navrženým čepům lícují.  

 
Výsledkem této práce je návrh přípravku, který splňuje veškeré požadavky na 

změření zadaného dílu, kterým je blok motoru a zohledňuje veškeré požadavky pro 

měření na CMM mezi které patří již zmiňovaná tuhost, ale i prostorová nenáročnost, 

která umožňuje přístup snímací senzoriky ke všem rozměrům, které se na bloku 

kontrolují.  
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10 Seznamy 

10.1 Seznam zkratek 

CMM  Coordinated Measuring Machine (souřadnicový měřící stroj) 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

ČSN  Česká státní norma 

GPS  Geometrické specifikace produktu 
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TSI Twincharged Stratified Injection (benzínový motor s technologií 
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RT  Rotary table (otočný stůl) 

λc  Mezní vlnová délka (cut-off) 

SW  Software 
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