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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh jednoúčelového upínacího 

přípravku, který je určen pro upínání součástí do souřadnicového měřícího stroje. 

V teoretické části jsou představeny základní informace o souřadnicových měřících 

strojích, jejich uplatnění, výhody, nevýhody, principy a popisy jednotlivých prvků stroje. 

Dále jsou uvedeny upínací systémy, jejich rozdělení a příklady. Praktická část popisuje 

jednotlivé návrhy jednoúčelového upínacího přípravku a výroby finálního prototypu. 

Klíčová slova: souřadnicový měřící stroj (CMM), upnutí, upínací systémy, návrh 

upínacího přípravku 

 

Annotation 

This bachelor thesis is focused on the design of a clamping fixture, which 

is designed for clamping components to a coordinate measuring machine. 

The theoretical part presents basic information about coordinate measuring machines, 

their application, advantages, disadvantages, principles and description of individual 

elements of the machine. The following part is about clamping systems, their 

categorization and examples. The practical part describes the individual designs 

of clamping fixture and the production of the final prototype. 

Keywords: coordinate measuring machine (CMM), clamping, clamping systems, 
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1 Úvod 

Souřadnicové měřící stroje jsou zařízení používaná k přesnému měření a staly se 

důležitým prostředkem kontroly rozměrů pro vyráběné součásti se složitými tvary. 

Tyto součásti se nacházejí například v leteckém, automobilovém, optickém, chemickém 

nebo zdravotnickém průmyslu. V dnešní době levného výpočetního výkonu 

a integrovaných výrobních systémů se využívání těchto strojů rozšiřují a hrají tak stále 

větší a větší roli v celkovém zajištění kvality vyráběných dílů. 

V této práci se budu zabývat návrhem jednoúčelového upínacího přípravku, který 

upne tenkostěnný kroužek bez deformace geometrie. Jednoúčelové upínací přípravky 

jsou přizpůsobeny na míru konkrétní součásti a jsou tak vhodné zejména ve středních 

a velkosériových výrobách. Tyto upínací přípravky jsou určeny k rychlému, 

jednoduchému, přesnému a opakovatelnému zafixování polohy měřené součásti. 

Díky tomu je minimalizován čas, kdy je měřící stroj v nečinnosti. Při upnutí je důležité 

zajistit přístupnost měřícímu snímači tak, aby dokázal změřit všechny potřebné prvky.  

V teoretické části popíši souřadnicové měřící stroje, jejich základní konstrukci 

včetně doprovodných systémů jako jsou pohonné, odměřovací, řídící a snímací systémy. 

Pro dosažení úspěšného a přesného měření je nutné zajistit pevné, spolehlivé 

a opakovatelné upnutí součásti. Upínací systémy jsou tak důležitým prvkem CMM stroje, 

proto bude následovat popis těchto systémů, jejich základní rozdělení a příklady.  

Praktická část se zaměřuje na návrh jednoúčelového upínacího přípravku pro 

upnutí tenkostěnného kroužku, aniž by to změnilo jeho geometrii. V této části popíši 

měřenou součást, požadavky na měření a následně představím jednotlivé návrhy 

upínacích přípravků. U finálního návrhu podrobně popíši jednotlivé prvky konstrukce 

a následný proces výroby prototypu sloužící pro ověření a demonstrace funkčnosti. 

  



 

 10 

2 Souřadnicové měřící stroje 

Souřadnicový měřící stroj (CMM) je měřící zařízení schopné poskytovat vysoce 

přesné informace o poloze jednotlivých snímaných bodů podél vzájemně kolmých os. 

Představuje fyzickou reprezentaci trojrozměrného přímočarého kartézského 

souřadnicového systému. Ostatní souřadnicové stroje také poskytují měření 

v souřadném systému, avšak ke své funkci využívají jiný typ souřadnicového a snímacího 

systému, např. polární soustavu souřadnic. Toto zařízení je široce rozšířené a využívané 

v různých výrobních odvětvích pro inspekci velkého množství produktů a jejich součástí, 

ke kontrole rozměrů různých procesních nástrojů, dutin forem, montážních přípravků 

apod. 

2.1 Princip 

CMM je víceosé zařízení se dvěma až šesti osami pohybů, z nichž každá poskytuje 

data o posunutí nebo poloze. Stroj provádí měření součásti v pracovním prostoru 

pohybem snímacího zařízení podél pracovních os stroje, dokud se snímací zařízení 

nedotkne povrchu součásti. Sbíráním dat o povrchu a geometrii součásti získává CMM 

stroj reálný mrak bodů, se kterým následně pracuje. Data mohou být získána pomocí 

různých kontaktních, bezkontaktních, diskrétních či kontinuálních senzorů. Získaná data 

jsou reprezentována jako body v souřadném systému, některé senzory jsou schopné 

získat i směrový vektor pohybu měřeného bodu. Různé elementy součásti vyžadují různý 

počet naměřených dotyků. Například přímku lze změřit dvěma body, rovinu minimálně 

Obrázek 1: Schematické znázornění typického CMM stroje [2] 
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třemi body, pro vyhodnocení jejich tvarových odchylek uvedené minimální počty bodů 

již nestačí. [1] 

Nicméně není možné získat některé parametry přímo z naměřených dat. 

Tyto parametry, jako např. průměr, vzdálenost, úhel, se musí dopočítat pomocí nástrojů 

analytické geometrie. Nejčastěji se data získávají pomocí dotykové sondy, 

která se dotýká povrchu součásti. Tímto způsobem je možno změřit řádově desítky bodů 

za minutu. Aktivní skenovací dotykové systémy mohou změřit stovky až tisíce bodů 

za minutu a bezkontaktní optické systémy změří desetitisíce až statisíce bodů za minutu. 

Dnešní CMM stroje dokáží pomocí bezkontaktních bodových sond měřit rychlostí 

1000 bodů za sekundu, s využitím pokročilých technologií jako např. skenování lze 

dokonce měřit rychlostí až 20 000 bodů za sekundu. [2] 

2.2 Souřadné systémy 

CMM stroje používají dva typy souřadných systémů. Nejčastěji používaným 

souřadným systémem je, podobně jako u obráběcích strojů, kartézský souřadný systém. 

V tomto souřadném systému jsou osy vzájemně kolmé a protínají se v tzv. počátečním 

bodě. Systém přiřazuje kvalifikovaným dotykům hodnoty v osách X, Y a Z. [2] 

Další používaný systém je nekartézský souřadný systém, mezi který patří 

například polární souřadný systém. Tento systém registruje bod v prostoru podle jeho 

vzdálenosti a úhlu vůči počátečnímu bodu. Používá se v přenosných CMM zařízeních 

s kloubovými rameny, tzv. Articulating Arm CMM (AACMM). Tato zařízení jsou manuální 

a mohou se dostat do míst, kam nelze dosáhnout běžnými CMM stroji. [2] 

Obrázek 2: Schematické znázornění AACMM stroje [1] 
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2.3 Využití 

Souřadnicové měřící stroje se nejčastěji využívají ke kontrole kvality a řízení 

procesu výroby. V těchto oblastech provádějí běžnou rozměrovou kontrolu s vyšší 

produktivitou a větší opakovatelností než při použití komunálních měřidel. 

Díky online připojení a analytických výpočtech v reálném čase se CMM stroje stále 

častěji používají ke sledování a identifikaci chyb ještě před tím, než je vyroben kompletní 

výrobek nevyhovující specifikaci danou výkresovou dokumentací. Trend se tak posunul 

od kontroly dílu a následného vyřazení zmetku k maximálnímu možnému snížení výskytu 

zmetků již při samotném procesu výroby. V oblasti řízení procesů poskytují CMM nové 

možnosti pro přesnější a dokonalejší řízení výroby. Některé CMM stroje jsou přímo 

integrovány v sofistikovaných výrobních systémech mající úlohu flexibilních měřidel. [3] 

Jedním z dnešních vývojových trendů je využití CMM strojů ve spojení 

s CAD/CAM systémy. CMM může například změřit součást a přenést data o měření do 

CAD/CAM systému, který pak vytvoří virtuální model součásti určený např. k reverznímu 

inženýrství. [3] 

2.4 Výhody a nevýhody CMM strojů 

V metrologii představují CMM stroje významný nástroj v procesu rozměrové 

kontroly kvality, pomocí které lze během několika minut změřit geometrické specifikace 

součástí. Při použití komunálních měřidel by podobná měření vyžadovala hodiny času. 

V porovnání s konvenční metrologií má CMM, kromě flexibility a rychlosti, ještě několik 

dalších výhod [3]: 

• Některé prvky součásti lze měřit v jednom kroku bez potřeby změny 

upnutí. To umožňuje eliminaci chyb způsobených změnou nastavení.  

• Je zcela vyloučena potřeba pomocných nástrojů jako jsou seřizovací 

prvky, stavěcí hmoždinky nebo montážní příslušenství. 

• Použití digitálních odečtů vylučuje nutnost přepočtu získaných dat jako 

u číselníkových nebo vernierových měřidel.  

• Ve většině CMM lze využít automatizované měření a záznam dat, což 

eliminuje potřebu přítomnosti obsluhy. Automatizace zároveň vylučuje 

zdroj chyby v procesu měření způsobené člověkem, který je jedním 

z největších zdrojů variability měření. Part programy pro každou 
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součástku lze ukládat zvlášť, v případě potřeby je možné znovu vyvolat 

part program pro danou součástku a započít nové měření. Part programy 

lze snadno upravit v případě změny geometrie součásti. Při výskytu 

problémů lze vyvolat naměřená data a zrekonstruovat proces měření.  

• Mechanické vyrovnání k referenčnímu souřadnicovému systému není 

zapotřebí, součást je automaticky vyrovnána k souřadnicovému systému 

stroje. Stroj si díl „oťuká“, následně přiřadí souřadnicový systém stroje 

k vybranému nulovému bodu a všechny následující měření jsou vztaženy 

relativně k tomuto bodu. 

• U některých strojů není zapotřebí nastavení natočení součásti, stroj 

automaticky vypočítá úhel natočení součásti z naměřených dat.  

• Automatická kalibrace polohy a velikosti měřících doteků.  

2.5 Postup měření pomocí CMM stroje 

Na trhu jsou dostupné CMM stroje od různých výrobců, tudíž postup měření pro 

každý stroj se bude lišit v závislosti na složitosti daného stroje a výrobce. 

Zde bude popsán pouze základní postup měření [1]: 

Analýza výkresové 
dokumentace

Volba měřícího 
stroje

Volba snímacího 
systému

Volba upínacího 
systému

Sestavení plánu 
měření

Měření

Vyhodnocení

Obrázek 3: Schéma základního postupu měření 
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• Analýza výkresové dokumentace – určení geometrických charakteristik 

pro upnutí a měření 

• Volba snímacího systému a měřícího stroje 

• Volba upínacího systému  

• Sestavení plánu měření (part programu) – obsahuje strategii měření, 

ve kterém jsou předepsané požadavky na měření 

• Samotné měření v manuálním nebo automatickém režimu 

• Vyhodnocení měření – software CMM stroje vyhodnotí naměřená data, 

ze kterých vypočítá zkonstruované prvky. Následně lze provést 

automatické vyhodnocení dat, při kterém software porovná naměřená 

data s referenčním virtuálním CAD modelem. 

2.6 Vyrovnání součásti 

K měření součásti je třeba jej vyrovnat k souřadnému systému stroje, tj. zavedení 

lokálního souřadného systému měřeného dílu v souřadném systému stroje. 

K vyrovnání součásti se používají nejčastěji geometrické základny měřeného dílu. 

Pomocí vyrovnání se definují osy rotace (3 stupně volnosti) a poloha součásti. Například 

proces vyrovnání součásti ve tvaru krychle představují následující kroky: 

1. Změření roviny na horní ploše krychle – definuje osu otáčení kolem osy X 

a nulového bodu osy Z 

2. Změření roviny na boční ploše krychle – definuje otáčení kolem osy 

Z a nulového bodu osy Y 

3. Změření bodu na ploše kolmé k boční ploše krychle – definuje nulový bod 

osy X 

Je možné použít i jiné metody vyrovnání, které jsou pro danou součást 

nejvhodnější, například 3D připasování nebo metodu RPS. [4] 

2.7 Měřené a konstruované prvky 

Součást obsahuje různé geometrické elementy vzniklé obráběním nebo 

tvářením, např. roviny, hrany, kružnice, kužele atd. Sonda se při měření fyzicky dotýká 

těchto prvků, proto jsou nazvány jako měřené prvky. Jiné prvky, známé jako 

konstruované prvky, nelze přímo naměřit, ale musejí se matematicky dopočítat. 
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Jsou to například vzdálenosti, symetrie, průsečíky nebo průměty. Zkonstruované prvky 

hrají důležitou roli ve výrobě a montážích. [4] 

2.8 Faktory ovlivňující přesnost měření na CMM 

Jelikož jsou CMM vysoce složité a přesné stroje, je jejich výkon a přesnost měření 

ovlivněn mnoha okolními, konstrukčními a pracovními faktory. Většina chyb 

je systematická, tzn. související s nastavením nebo seřízením stroje. Typický CMM má 

21 zdrojů geometrických chyb. Každá osa má chybu linearity, tři rotační chyby a dvě 

chyby přímosti. Tyto chyby jsou více či méně minimalizovány během výroby CMM. 

S příchodem moderních počítačů však mohou být chyby CMM zmapovány a zkorigovány 

pomocí softwaru. [4] 

Faktor prostředí je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím výkon jakéhokoli CMM. 

Výrobci CMM strojů poskytují uživatelům pokyny obsahující podmínky, za kterých lze 

provozovat daný stroj. Mezi faktory prostředí patří vibrace, částice ve vzduchu a teplota 

okolního prostředí. [3] 

Vibrace pocházející od okolních strojů mohou být přeneseny na CMM 

prostřednictvím podlahy, základu nebo podpůrného systému, na kterém je umístěn 

CMM.  Tyto vibrace, ať nepřetržité, nárazové nebo kombinace obou, zhoršují přesnost 

a opakovatelnost měření kvůli relativnímu pohybu mezi měřící sondou, částmi stroje 

a měřenou součástí. V případě extrémních vibrací může dokonce dojít k poškození 

samotného stroje. Je třeba analyzovat okolí, nalézt zdroje vibrací a použít vhodné 

techniky a systémy k izolaci stroje od těchto vibrací. [3, 4] 

Přestože neexistuje žádná norma pro přijatelnou úroveň nečistot a prachu, 

mohou být tyto nečistoty zdrojem chyb zejména pro stroje, které nebyly navrženy pro 

provoz v takovém prostředí. CMM vybavené vzduchovým vedením mohou pracovat 

v prostředí obsahujícím suchý prach, protože samotné vzduchové vedení vytlačí 

nečistoty ven. Mokré nečistoty mají sklon k přilepení a ucpání stroje, proto představují 

potenciální zdroj chyb a mohou poškodit samotný stroj. [3] 

Teplota hraje důležitou roli v přesnosti měření kvůli tepelné roztažnosti 

materiálů. Teplotní vlivy způsobují deformaci měřené součásti i měřícího zařízení. 

Teplota různých částí stroje, měřené součásti a okolí by měla být stejná a konstantní. 

CMM stroje se proto umisťují do uzavřených klimatizovaných místností nebo boxů. [3] 
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2.9 Výrobci CMM strojů 

2.9.1 Carl Zeiss – Oberkochen, Německo 

Carl Zeiss Industrial Metrology je dceřinou firmou společnosti Carl Zeiss AG. 

Byla založena v roce 1919 a poskytuje metrologické přístroje, vybavení a služby. Nabízí 

můstkové, portálové, stojanové, výložníkové, optické či tomografické CMM stroje do 

laboratoří nebo výroby. [5] 

Zeiss Accura je CMM stroj mostové konstrukce s granitovou základní deskou. 

Modulární konstrukce umožňuje snadnou úpravu podle požadavků zákazníka. 

Accura pracuje v teplotním rozsahu od 20 °C do 26 °C a v měřícím rozsahu 

až 2000x4200x1500 mm. Používá firemní senzory RDS, VAST Gold nebo VAST XXT. [6] 

2.9.2 Hexagon Metrology – Stockholm, Švédsko 

Společnost Hexagon Manufacturing Inteligence, která je dceřinou společností 

skupiny Hexagon AB, se zabývá vývojem a výrobou průmyslových měřících systémů pro 

všechny oblasti metrologie. Tato společnost dodává své produkty a služby pod více než 

35 různými značkami po celém světě, přičemž jej lze nalézt v automobilovém, leteckém, 

zdravotnickém nebo optickém průmyslu. Portfolio společnosti tvoří malé, střední i velké 

CMM stroje určené do laboratoří, dílen a výroby. V nabídce lze nalézt i mimořádně 

přesné CMM stroje pro velmi náročné aplikace vyžadující vysokou přesnost, například 

pro metrologické instituty či kalibrační laboratoře. [7] 

Obrázek 4: Zeiss Accura [6] 
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Mezi stroje navržené pro vysoce přesné měření patří stroj Leitz Infinity, jehož 

mostovou konstrukci tvoří pevná základna ze žuly, stabilní most z litinu a žulovým 

příčníkem. Pohyblivý stůl ze žuly je usazený na aerostatickém vedení s centrálně 

umístěným pohonem umožňujícím pohyb bez naklánění či kroucení. Stroj obsahuje 

systém aktivního pneumatického tlumení pro eliminaci vlivu vibrací. Maximální zatížení 

stolu je 750 kg a měřicí rozsah stroje je 1200x1000x700 mm. [7] 

2.9.3 Mitutoyo – Tankatsu Ward, Japonsko 

Společnost Mitutoyo poskytuje širokou škálu CMM strojů různých velikostí, 

snímacích systémů, doteků, upínek a přípravků pro dílny nebo výrobny. Byla založena 

v roce 1936 a patří mezi přední světové výrobce metrologického vybavení. 

MiSTAR 555 je výložníkový CMM stroj vhodný pro dílenské měření, jelikož 

je odolný vůči nepříznivým dílenským podmínkám. Maximální hmotnost měřeného dílu 

je 120 kg a provozní teplota je v rozsahu 10 °C až 40 °C. Měřící rozsah se pohybuje 

do 570x500x500 mm. [8] 

Obrázek 5: Leitz Infinity [7] 
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2.9.4 Nikon – Tokyo, Japonsko 

Nikon Metrology je dceřiná firma Nikonu, byla založena v roce 1917 a poskytuje 

optické CMM, laserové skenování, počítačovou tomografii, počítačové mikroskopy, 

multisenzorovou metrologii a kompletní podporu pro své produkty. 

Ve spolupráci se společností LK Metrology poskytují též CMM stroje mostových 

a portálových konstrukcí. [9] 

Optický čarový skener L100 obsahuje vysoce kvalitní optické elementy, rozlišení 

senzoru max. 42 µm (rozteč 2 bodů), skenuje rychlostí 200 000 bodů/s a je odolný vůči 

barevným změnám na povrchu měřeného objektu. [9] 

  

Obrázek 6: Mitutoyo MiStar 555 [8] 

Obrázek 7: Optický čarový skener Nikon L100 [9] 
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3 Konstrukce CMM strojů 

3.1 Hlavní konstrukce 

CMM stroje představují v metrologii jeden z nejproduktivnějších a nejpřesnějších 

měřících systémů. Tyto přístroje jsou široce využívány v laboratořích, dílnách nebo 

výrobě. Každé prostředí má odlišné podmínky a požadavky na měření, proto existují 

různé konfigurace CMM strojů vyhovující těmto podmínkám. [1] 

Z hlediska přesnosti a způsobu použití je možno CMM rozdělit na: 

• CMM určené do laboratoří – maximální přesnost 

• CMM určené do provozu – přesnost měření je lepší než přesnost výroby, 

požadavkem je snadná přístupnost a jistá míra odolnosti vůči 

znečištěnému prostředí 

• CMM pro měření montážních celků – jinak také přenosné, mohou být 

umístěny na podlaze dílny a tím umožňují měření sestav, které kvůli svým 

rozměrům nelze umístit do pracovního prostoru stroje, jako 

např. rozměrová kontrola velkých svařenců 

Z hlediska způsobu manipulace se strojem dělíme CMM na: 

• Manuální 

• Automatické  

V dřívějších dobách obsluha manuálního CMM prováděl veškeré operace ručně, 

tzn. vyměňoval a kalibroval sondu, pohyboval se strojem, provedl měřící dotyk, odečetl 

data apod. V dnešní době má již obsluha manuálních strojů k dispozici podpůrné systémy 

a počítače, které značně zjednodušují a usnadňují proces měření. [1] 

Automatické CMM, tzv. DCC – Direct Computer Control, mohou být 

naprogramovány k automatickému měření komponentů. Programy jsou generovány 

přímo z CAD modelů, díky čemuž jsou DCC vhodné pro velkoobjemovou výrobu. [1] 
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Konstrukce hlavní nosné části CMM stroje podléhá požadavkům měření, 

rozměrům a hmotnosti měřené součásti, přesnosti měření atd. Dělíme je dle ČSN EN ISO 

10 360 – 1 na: 

• Klasické 

o Mostové 

o Výložníkové 

o Stojanové 

o Portálové 

• Specializované 

3.1.1 Mostová konstrukce 

Mostová konstrukce patří mezi nejčastěji užívanou konstrukci CMM stroje, 

přičemž konstrukce s pohyblivým mostem tvoří 90 % všech prodejů CMM strojů. 

Pracovní stůl s měřenou součástí je nepohyblivý. Výhodou je zredukovaný ohyb 

horizontálního ramene díky dvěma podepírajícím sloupům. Nicméně se zde objevuje jev 

„vybočení”, ke kterému dochází při rozdílné rychlosti pohybu sloupů způsobující 

kroucení mostu. Tomuto jevu lze předejít pohonem obou sloupů či společným pohonem 

umístěným v ose mostu pod pracovním stolem. [1, 3] 

Konstrukce s pevným mostem je nejpřesnější dostupná konstrukce na trhu. 

Tato konstrukce má pohyblivý pracovní stůl, který koná pohyb v jedné horizontální ose. 

Most je upevněn ke stroji. Výhodou je eliminace problematiky vybočení a vysoká tuhost. 

Nevýhodou je omezená rychlost pohybu kvůli těžkému stolu se součástí, což zároveň 

omezuje přípustnou hmotnost měřené součásti kvůli hrozícímu se prohnutí stolu, při 

kterém je negativně ovlivněna přesnost měření. [1, 3] 

Obrázek 8: Schematické znázornění pohybů pohyblivé a nepohyblivé mostové konstrukce [3] 



 

 21 

3.1.2 Výložníková konstrukce 

Výložníková konstrukce má nepohyblivý pracovní stůl, který může unést 

relativně těžké součásti bez ovlivnění přesnosti měření. Pohyblivé výložníkové rameno 

obsahuje nosič, ve kterém se pohybuje rameno se snímací sondou vertikálně. 

Díky tomuto uspořádání je umožněn přístup k součásti ze tří stran, nicméně přístup 

seshora již není možný. Nevýhodou je ohýbání ramene při pohybu měřící sondy do krajní 

polohy ramene. V této konstrukci lze využít dlouhý stůl, který umožňuje měření 

dlouhých a tenkých částí, jako jsou pruty. [1] 

3.1.3 Stojanová konstrukce 

Stojanová konstrukce má, na rozdíl od výložníkové konstrukce, pohyblivý stůl 

v horizontální ose X. Podobně jako u ostatní konstrukcí s pohyblivým stolem je rychlost 

a přesnost měření omezen hmotností měřené součásti. Díky přístupnosti ze všech stran, 

vysoké rychlosti měření a velkému měřícímu rozsahu je stojanová konstrukce vhodná 

Obrázek 9: Schematické znázornění pohybů výložníkové konstrukce [3] 

Obrázek 10: Schematické znázornění pohybů stojanové konstrukce [3] 
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pro měření rozměrných součástí, jako jsou například karoserie vozů. Zároveň jedna osa 

může být značně delší než ostatní osy (až 25 000 mm). Ohyb ramene je snížen díky nižší 

hmotnosti měřící sondy. Nevýhodou je, podobně jako u konzolové konstrukce, nízká 

tuhost. [1, 3] 

3.1.4 Portálová konstrukce 

K měření velmi rozměrných součástí, jejichž objem je větší než 10 m3, se používá 

portálová konstrukce. K pohybu se používá systém duálního pohonu podobně jako 

u mostové konstrukce, aby se zamezilo kroucení. Výhodou je snadná přístupnost 

k měřené součásti ze všech stran a vysoká přesnost měření i při velkém měřícím rozsahu. 

Portálová konstrukce je poměrně cenově efektivní, nicméně pokud je vyžadována větší 

přesnost, tak je cenová efektivita značně snížena kvůli ceně speciálního vybavení 

a příslušenství. [1, 3] 

3.2 Nosné prvky 

Strukturální prvky představují páteř CMM strojů. Základní konstrukční prvky 

CMM strojů tvoří základna stroje, pracovní stůl, rám stroje, vedení, podpěry apod. 

Poskytují podporu pro ostatní systémy a jejich vlastnosti přímo ovlivňují celkový výkon 

stroje, proto jsou na ně kladeny vysoké nároky. Nejdůležitější vlastnosti strukturálních 

prvků je rozměrová stabilita, tuhost, hmotnost, tlumení, koeficient teplotní roztažnosti 

a teplotní konduktivity. [1] 

CMM stroje jsou provozovány v nejrůznějších podmínkách, které jsou někdy 

značně odlišné. Přitom je nežádoucí, aby se rozměry stroje a potažmo souřadnicový 

systém stroje měnily v důsledku teplotních změn. Rozměrová stabilita je proto jedním 

z nejdůležitějších parametrů, protože přímo ovlivňuje přesnost měření. 

K dosažení rozměrové stability se používají různé materiály a korekční metody. 

Obrázek 11: Schematické znázornění pohybů portálové konstrukce [3] 



 

 23 

Granit je mnohými považován za ideální materiál pro použití v CMM strojích díky svým 

vlastnostem, jako je vysoká rozměrová a teplotní stabilita. Nicméně žula může při 

kontaktu s kapalinou změnit svůj tvar, pokud není ošetřena. [1] 

Koeficient teplotní roztažnosti a konduktivity materiálů také ovlivňuje přesnost 

měření. Je žádoucí mít nízký koeficient teplotní roztažnosti a vysoký koeficient teplotní 

konduktivity. Hliník má, v porovnání s ocelí či žulou, vysoký koeficient teplotní 

roztažnosti a zároveň vysoký koeficient teplotní konduktivity, v jehož důsledku může 

rychle získat teplotní stabilitu po teplotní změně. Oproti tomu má žula nízkou teplotní 

konduktivitu, což má za následek pomalou reakci na teplotní změny. Proto je třeba volit 

materiály s ohledem na prostředí, kde bude stroj umístěn. [1] 

3.3 Uložení pohyblivých části 

Existují dva typy vedení užívané v CMM strojích – kontaktní a bezkontaktní 

aerostatické vedení. Aerostatická vzduchová vedení používají tenký (okolo 1-10 m) 

vzduchový film ke snížení tření při pohybu. Výhodou bezkontaktních vedení je nízké tření 

i při vysokých rychlostech pohybu a trvanlivost konstrukce díky absenci mechanického 

kontaktu. Nevýhodou je nutnost filtrace vzduchu k ochraně proti nasátí nečistot 

a kapalin do bezkontaktního vedení. Dále je třeba zabezpečit stroj proti náhlé ztrátě 

elektrické energie vedoucí ke ztrátě tlaku vzduchu ve vedení. Tato ztráta může v krajních 

případech vést ke zničení vedení. [1, 3] 

Kontaktní vedení má, oproti bezkontaktnímu vedení, vysokou rovnoměrnost 

pohybu, tuhost a větší nosnost. Mezi kontaktní vedení patří kluzné a valivé vedení. 

Kluzné vedení využívá vrstvy maziva mezi kluznými plochami při jejich vzájemném 

pohybu, valivé vedení využívá ložiska k pohybu. Výhodou kluzného vedení je vysoká 

tuhost a jakost vedení se v průběhu používání zlepšuje, nevýhodou je vysoký odpor 

a nutnost neustálé lubrikace. Je náročnější na údržbu a mohou nastat problémy 

s těsněním a odvodem oleje. Valivé vedení využívají kuličková, válečková nebo jehlová 

Obrázek 12: Princip funkce vzduchového vedení [1] 
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ložiska. Výhodou je nízký valivý odpor, odolnost vůči opotřebení a vhodnost pro větší 

zatížení. [1, 3] 

3.4 Pohonný systém 

Pohonný systém pohybuje s měřicí sondou a pracovním stolem, neposkytuje ale 

žádnou informaci o aktuální pozici. K získání informací o aktuálních pozicích je proto 

zapotřebí přídavných senzorů. V kombinaci s vedením musí pohonný systém zajistit 

plynulý posuv s maximální přesností při nízkých i vysokých rychlostech. Existují různé 

systémy pohonných systémů, například pastorek a ozubený hřeben, řemenový pohon, 

vodící šroub nebo lineární elektromotor. [1] 

3.5 Odměřovací systém 

Při pohybu s měřící sondou nebo odečtu pozice je zapotřebí maximální přesnost, 

protože přesnost odměřovacího systému podstatně ovlivňuje přesnost CMM stroje. 

Tyto systémy existují v různých provedeních, jako jsou optická nebo magnetická měřítka, 

rotační enkodéry, induktosyny a laserové interferometry.  

Odměřovací systémy v CMM strojích pracují nejčastěji na optickém principu 

– fotoelektrické snímání. Snímací sonda obsahuje světelný zdroj s čočkou směřující 

světelný paprsek na snímací mřížku. Měřítko nebo kotouč je vyroben obvykle ze skla 

nebo kovu a má na svém povrchu vyznačeny rysky v určitém intervalu. Při pohybu 

fotočlánky detekují změnu světelné intenzity způsobené překrýváním rysek měřítka 

a snímací masky a převádí tyto změny na elektrický impulz, který vyhodnotí 

mikroprocesor a jeho výstupem je relativní změna vzdálenosti. Měřítka ještě obsahují 

referenční značky, díky kterým systém nemusí najíždět velké vzdálenosti k získání 

vztažného bodu, což značně zrychluje měření. [10] 

Absolutní optické snímače mají vícestopá měřítka nebo kotouče a každá poloha 

má pevně přiřazenou pevnou hodnotu. Optická sonda při pohybu získává tyto 

zakódované hodnoty a převádí je na informace o absolutní poloze. [10] 

3.6 Řídící systém 

Řídící systémy CMM strojů mají za úkol koordinovat činnost různých částí CMM 

jako jsou pohonné, měřící, komunikační, periferní systémy atd. 

Dělíme je do těchto skupin: 

• Manuální 

• DCC – Direct Computer Control 
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• CMM připojený ke CAD/CAM systémům pomocí speciálního rozhraní I++ 

DCC obsahují dedikovaný počítač, který je zodpovědný za řízení pohybů CMM, 

získávání dat ze senzorů, kompenzaci chyb a komunikaci. Některé DCC obsahují 

i výpočetní moduly, pomocí nichž provádějí měření s následným automatickým 

vyhodnocením získaných dat. [1] 

Nová generace řídících systémů je připojena ke CAD/CAM systémům, díky 

kterým jsou schopni porovnávat naměřená data s virtuálním modelem a odhalit 

nepřesnosti. Tyto systémy obsahují výkonné počítače a komunikační linky, přes které 

prochází velké množství dat. [1] 
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4 Snímací systém 

Prakticky všechny úlohy v metrologii jsou spojeny se získáváním pozice bodů 

z povrchu vzorku a jejich následným posuzováním. K získání těchto bodů a převodu 

do souřadného systému se používá snímací systém. V raných letech CMM se používaly 

doteky, které neměly definovanou přítlačnou sílu, byly tuhé a tvrdé, což způsobilo různé 

chyby v měření či dokonce poškození povrchu měřené součásti. Tyto chyby jsou dnes 

eliminovány použitím tlaku citlivých doteků. Zároveň to umožnilo zautomatizovat 

měření. Snímací systém se skládá ze snímacích hlav, prodloužení snímacích hlav, 

snímacího doteku a prodloužení snímacího doteku. Tato konfigurace může být doplněna 

o systém výměny snímací hlavy a snímacího dotyku. [11, 12] 

4.1 Snímací sondy 

V současné době je k dispozici široká škála sond, která umožňuje svým 

uživatelům získat velmi přesná měření téměř jakéhokoli typu součásti, obrysu, povrchu 

atd. 

4.1.1 Pevné dotykové sondy 

Pevné snímací sondy byly prvními sondami používanými na CMM strojích 

od poloviny 70. let. Operátor CMM stroje přivede manuálně pevnou sondu do kontaktu 

s měřeným objektem a odečte souřadnice z odměřovacího systému. Pevné sondy jsou 

k dispozici v celé řadě konfigurací (kulové, kuželové, talířové…) a mají nadále uplatnění 

především na manuálních strojích. [3] 

4.1.2 Spínací dotykové sondy 

Spínací dotykové sondy obsahují elektronický spínač, který se uzavře při kontaktu 

sondy s povrchem měřeného dílu. Spínací sondy umožnily automatizaci měření na CMM 

strojích a tím eliminovat vliv operátora CMM stroje na výsledky měření. Díky tomu 

spínací dotykové sondy nahrazují pevné dotykové sondy v mnoha aplikacích. 

Spínací dotyková sonda obsahuje tyto součásti: 

• Měřící dotek 

• Prvek generující přítlačnou sílu 

o Aktivní – elektromagnetický aktuátor 

o Pasivní – pružina 
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• Zařízení detekující dotyk 

• Komunikační rozhraní s CMM strojem 

Tyto sondy pracují na principu mechanického kontaktu doteku s měřenou 

součástí. Při kontaktu měřícího doteku se součástí dochází k překonání předpětí, které 

je vytvořeno pomocí zařízení generující přítlačnou sílu, a tím k přerušení uzavřeného 

obvodu a vyslání elektrického signálu. Řídící systém následně zaznamená souřadnice 

dotyku v okamžiku přerušení. Díky přítomnosti třech uzavřených obvodů dokáže snímací 

sonda detekovat kontakt ve třech směrech. Moderní taktilní měřící doteky jsou schopny 

změřit hodnoty vychýlení měřícího doteku (z důvodu možného „overtravel“ – setrvačné 

přejetí sondy) nebo přítlačnou sílu, což umožňuje získat přesnější výsledky měření. [1] 

4.1.3 Bezdotykové sondy 

Pokud geometrie či povrch dílu neumožňuje měření přímým dotykem, používá 

se bezkontaktní metody měření. Většina bezkontaktních měřících doteků pracuje na 

optickém principu. Světelný zdroj emituje velice přesné, směrové světlo, obvykle laser 

nebo infračervený paprsek. Při dopadu na povrch dílu se na povrchu vytvoří spot, 

který emituje odrazové světlo, které je poté zachyceno a změřeno. Pomocí triangulace 

lze dopočítat vzdálenost, úhly atd. Výhodou bezkontaktního měřícího doteku oproti 

kontaktnímu měřícímu doteku je možnost měření křehkých součástí díky absenci 

tlakového kontaktu, rychlejší měření a menší riziko kolize měřící sondy se součástí. 

Nevýhodou je vyšší nejistota měření, optické vlastnosti součásti a okolního prostředí 

mohou ovlivnit výsledky a omezený úhel dopadu paprsků na povrch součásti. 

Obrázek 13: Složení spínací dotykové sondy [1] 
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Ostatní metody bezkontaktních měřících doteků se používají k měření malých, jemných, 

citlivých či jinak choulostivých součástí. Například k měření plošných spojů nebo 

polovodičových součástek nelze použít taktilní ani optické měřící doteky, proto se musí 

aplikovat například kamerová nebo tomografická metoda. [1] 

Kamerová sonda snímá digitální obrazy měřeného dílu a pomocí pokročilých 

algoritmů vypočítá a vyhodnotí měřené body. Sonda nepřichází do kontaktu s měřeným 

objektem, díky čemuž je výrazně snížena pravděpodobnost poškození sondy 

a v porovnání s dotykovými sondami je rychlost měření výrazně vyšší. [3] 

Bezdotykové sondy pracující na principu počítačové tomografie (CT) obsahují 

zdroj rentgenového záření a detektor, mezi nimiž je umístěna měřená součástka rotující 

kolem svislé osy. Během rotace součástky probíhá snímání rentgenového obrazu 

v pravidelných intervalech a následně se za pomocí softwaru vytvoří virtuální model 

součásti, který se skládá z mračen bodů nesoucí informace o propustnosti záření 

v daném bodě. Díky těmto informacím lze oddělit a pracovat s jednotlivými složky, jako 

např. vzduch, plasty, kovy atd. Výhodou CMM na CT principu je vysoká přesnost, 

možnost kontroly tvarově složitých a skrytých oblastí. Nevýhodou je omezená velikost 

pracovního prostoru a vysoké náklady na pořízení, provoz a údržbu stroje. [12] 

4.2 Režimy snímání 

4.2.1 Bodový režim 

Bodový režim snímá diskrétní body na povrchu dílce pomocí spínacího doteku, 

jehož výstupem jsou Booleanské hodnoty (ano, ne). Jsou vhodné pro měření běžných 

Obrázek 14: Princip počítačové tomografie [12] 
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geometrických prvků, při kterém je obvykle dostačující malý počet měřených bodů. 

Nevýhodou tohoto režimu je nízká rychlost měření. [2] 

4.2.2 Skenovací režim 

CMM stroje s aktivním skenovacím systémem umožňují zůstat v kontaktu 

s povrchem měřeného dílu po celou dobu měření. Poskytují úplné informace 

o vlastnostech dílu, zejména kontur. Při skenovaní je stylus sondy v neustálém kontaktu 

s povrchem dílu a řídící systém CMM stroje zajišťuje stálou přítlačnou sílou detekováním 

odchylek a jejich okamžitou korekcí. Data jsou průběžně získána z odměřovacího 

systému a odesílána do softwaru pro analýzu. Výhodou skenovacího režimu je možnost 

měřit kromě běžných geometrických prvků i odchylky tvarů. Je zvláště vhodný pro 

měření povrchu ozubených kol nebo vaček. [2] 

4.3 Měřící dotek 

Materiál, tvar, velikost a výrobní přesnost kuličky hrají důležitou roli v přesnosti 

a spolehlivosti měření. Měřící doteky mohou mít kulový, kuželový, talířový nebo válcový 

tvar. Ve 3D metrologii se obvykle používají kuličkové doteky kvůli jejich symetrickému 

tvaru, díky kterému je měření konzistentní ve všech směrech. Většina kuličkových 

doteků je vyrobena z umělého rubínu kvůli tvrdosti a dostupnosti. Další materiály, 

ze kterých se vyrábějí kuličky, jsou nitrid křemíku nebo oxid zirkoničitý. Při výběru 

velikosti kuličky je třeba zohlednit velikost nejmenšího měřeného prvku na součásti, 

přirozený filtrační efekt kuličky daný průměrem kuličky, materiál součásti a kompatibilita 

se snímacím systémem. [1, 10] 

4.4 Kompenzace kuličky doteku 

Při měření je kulička doteku v přímém kontaktu se součástí, proto veškeré 

nedokonalosti na povrchu kuličky, ať už vzniklé při výrobě nebo opotřebením, mají vliv 

na celkový výsledek měření. Kvůli opakovatelnosti a konzistentnosti těchto chyb je 

možné je zachytit a odstranit. Těmto chybám předcházíme pomocí kompenzace kuličky 

Obrázek 15: Příklady tvarů doteků [10] 
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doteku. Při kompenzaci kuličky doteku dochází ke korekci polohy středu a poloměru 

kuličky v souřadnicovém systému stroje pomocí několika doteků s velmi přesnou 

kalibrační koulí o známém průměru. Zjištěná data se použijí pro odsazení souřadnic 

doteku a eliminaci vlivu nedokonalostí na povrchu kuličky. Dnešní CMM stroje mají tento 

proces již zautomatizovaný. [13] 

4.5 Vytváření přítlačné síly 

Vytváření a řízení definované přítlačné síly je zásadní pro zajištění 

opakovatelnosti a správnosti výsledků měření, který může být ovlivněný účinkem 

ohýbání stylusu nebo plastickou a elastickou deformací kuličky. Téměř všechny spínací 

dotyky používají pasivní elastické prvky vytvářející přítlačnou sílu jako jsou například 

pružiny. Tato síla je přímo úměrná deformaci elastického prvku. Výhodou pasivních 

prvků je jejich nízká cena, kompaktnost a malá hmotnost díky absenci řídící elektroniky 

apod. Nevýhodou je vliv proměnlivé kontaktní síly na výsledky měření v důsledku 

proměnlivého posunutí. [1] 

Aktivní systémy využívají aktuátory vyvíjející řízenou sílu na stylus nezávisle 

na posunutí snímací kuličky. Aktivní generování přítlačné síly může minimalizovat 

kolísání přítlačné síly a tím snížit nejistotu měření, ale i při konstantní síle stále existují 

různé elastické efekty v důsledku měnící se tuhosti snímacího sytému, stylusu a 

měřeného dílu podle směru působení. [1] 

4.6 Multisenzorové měření 

Tvarově složité součásti obsahující širokou škálu odlišných geometrických prvků 

vyžadují také odlišné strategie měření, při kterém se využívají různé metody snímání. 

Každá z metod má své vlastní výhody a nevýhody, přičemž neexistuje jeden univerzální 

systém, který by dokázal uspokojit všechny požadavky. 

Obrázek 16: Kompenzace kuličky doteku pomocí kalibrační koule [13] 
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Konvenční dotykové měření je vhodné pro měření tvarů, pozice, rozměrů a úhlů 

standardních geometrických prvků. Nejsou ale vhodné ke měření vnitřních prvků, kam 

se snímací sonda dostává obtížně, a ke měření materiálů citlivých vůči přítlačné síle. [1] 

Optické měření je schopné získat velké množství bodů za krátký čas. Je vhodné 

pro měření tvarově složitých součástí. Optické systémy pracující na principu triangulace 

nebo autofokusu jsou schopné snímat výškové změny jako např. zakřivené povrchy. 

Nicméně optické měření není schopno změřit plochy, které jsou téměř rovnoběžné se 

světelnými paprsky, jako např. malé díry. [1] 

Proto se při měření složitých součástek používá více metod snímání. Při využití 

více metod snímání je důležité, aby bylo možné data získaná z jednotlivých systémů 

sloučit do jednoho souřadného systému. Zpočátku se ke konvenčním CMM strojům 

s výměnnými doteky přidávaly optické sondy. Bohužel toto řešení limitovalo hmotnost 

sond a posléze flexibilitu celého řešení. Speciálně navržené stroje pro multisenzorové 

Obrázek 17: Multisenzorové měření s dotykovými a bezdotykovými snímači [1] 

Obrázek 18: CMM stroj s různými druhy snímacích sond [1] 
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měření mají klasické doteky a zabudované světelné zdroje s optickými či jinými senzory, 

které obcházejí toto omezení. [1] 

4.7 Příklady snímacích systémů 

Rozsah komerčně dostupných snímacích systémů pro CMM stroje je široký. 

Většina velkých výrobců CMM strojů nabízí své vlastní snímací systémy. Někteří z nich 

nabízejí navíc rozhraní pro snímací systémy třetích stran. Menší výrobci CMM a výrobci 

multisenzorových CMM nejsou často schopni vyvinout své vlastní snímací systémy, 

proto používají systémy od specializovaných výrobců. 

4.7.1 Zeiss RST – P 

Zeiss RST-P je snímací systém od firmy Zeiss Industrial Metrology pro bodové 

snímání a má ve všech směrech konstantní přesnost. Obsahuje spínací senzor na otočné 

hlavě pro prostorové měření. [14] 

4.7.2 Zeiss VAST XXT 

Zeiss VAST XXT je systém s dotykovým snímačem nacházející se na pevné nebo 

otočné hlavě umožňující měření ve skenovacím režimu. V porovnání se spínacími 

senzory umí systém VAST XXT měřit s větší přesností a umožňuje získat informace o tvaru 

měřených prvků. Je vhodný také pro pevnou instalaci. [15] 

Obrázek 19: Zeiss RST-P [14] 
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Obrázek 20: Zeiss VAST XXT [15] 
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5 Upínací systém 

Základním požadavkem pro úspěšné a přesné měření je pevné, spolehlivé 

a opakovatelné upnutí součásti. Upínací přípravky pro CMM stroje jsou navrženy pro 

zafixování polohy součásti, díky čemuž bude mít každý bod součásti přesnou polohu 

v prostoru vůči referenčnímu bodu. Referenční bod se obvykle nachází na upínacím 

přípravku, ale může být umístěn i na měřené součásti. CMM stroj spouští měření 

v referenčním bodě, poté měří zbývající body k určení jejich přesné polohy. 

5.1 Základní pravidla pro výběr upínacích systémů 

Při výběru upínacího systému je nutné zohlednit [16]: 

• Orientace součásti – zajištění přístupnosti prvků, které jsou určeny ke snímání. 

• Hmotnost měřené součásti – některé lehké součásti lze upnout pomocí 

plastelíny, lepidel, případně mechanickým, magnetickým nebo pneumatickým 

způsobem. V případě nutnosti použití mechanického způsobu upínání, 

např. pomocí sklíčidla, je třeba vzít v úvahu upínací síly kvůli riziku ovlivnění 

geometrie součásti. Těžké součásti mohou být umístěny volně na pracovní stůl 

bez upnutí, nicméně vysoká hmotnost může negativně ovlivnit geometrii 

CMM stroje.  

5.2 Jednoúčelové upínací přípravky 

Jednoúčelové upínací přípravky jsou zkonstruované na míru měřeným 

součástem a umožňují jednoduché, rychlé a opakovatelné upnutí. Jsou vhodné 

ke kontrole kvality ve středně až velkosériové výrobě. Při použití jednoúčelových 

přípravků musí operátor zajistit čistotu upínacích ploch na přípravku, správné umístění 

součásti, optimální upínací síly a přístupnost pro měření. Složitá geometrie měřených 

součástí zvyšuje složitost jednoúčelového upínacího přípravku, což značně zvyšuje 

nároky a náklady na výrobu přípravku. [17] 
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5.3 Modulární upínací systémy 

Pro kontrolu v malosériové až středně sériové výrobě se používají modulární 

upínací systémy, jejichž výhodou je snadná přizpůsobitelnost pro různé aplikace a nižší 

cena ve srovnání s jednoúčelovými přípravky. Modulární upínací systémy jsou založeny 

na stavebnicovém principu, jehož jednotlivé komponenty lze poskládat dohromady, 

přestavět nebo opětovně rozebrat a tím vytvořit vhodnou konfiguraci pro danou 

aplikaci. Významně snižuje čas potřebný pro vývoj, výrobu a sestavení upínacího 

přípravku. Díky těmto vlastnostem jsou modulární systémy vhodným řešením 

pro většinu měření na CMM strojích, zároveň i výhodnou investicí při delším časovém 

horizontu. [18] 

I přes široký rozsah typů a aplikací upínacích systému jsou základní prvky systémů 

předem dané. Tyto prvky jsou obvykle pojmenovány podle funkce v systému a rozděleny 

do různých podkategorií [18]: 

• Základ – základní prvek, na který se instalují ostatní prvky. 

• Podpěry – slouží k podpoře součásti na určitých kontaktních bodech. 

• Polohovací prvky – používají se k udržování součásti na definovaném 

místě. Společně s podpěrami definují pozici a orientaci součásti. 

• Upínky – zajišťují bezpečné a pevné uchycení součásti. 

• Příslušenství – jejich použití je závislé na konkrétní aplikaci. 

Níže jsou uvedeny příklady modulárních systémů od různých výrobců: 

Obrázek 21: Jednoúčelový upínací přípravek pro upnutí ojnice [17] 
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5.3.1 Zeiss CARFIT 

Modulární upínací systémy CARFIT od firmy Zeiss obsahují normalizované 

součásti, které jsou vzájemně kompatibilní. Systém CARFIT se dělí do různých řad, jejichž 

základ tvoří buď povlakované základní desky, nebo profilové a rámové konstrukce. 

Díky vysoké flexibilitě a přizpůsobitelnosti je tento systém vhodný pro využití 

v laboratořích i ve sériové výrobě. [5] 

Upínací řada CARFIT CMB se hodí pro malé až středně velké díly, které se měří 

ve vodorovné poloze. Základ této modulární řady tvoří povlakovaná základní deska 

se závitovými otvory v rastrovém uspořádání, do nichž lze umístit podpěry, adaptéry, 

svorky, klipy a další kompatibilní prvky. Spojení těchto prvků zajišťují závitové tyčky nebo 

šrouby s vnitřním šestihranem. [18] 

 

Pro upínání ve vertikální poloze lze využít řadu CARFIT CMG, který obsahuje 

horizontální nebo vertikální základní desku z hliníku či oceli. Základní deska se dodává 

v různých velikostech s jednostranným nebo oboustranným rastrem otvorů. [5] 

 

Obrázek 22: CARFIT CMB [5] 

Obrázek 23: CARFIT CMG [5] 
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K rychlému a jednoduchému upnutí malých dílů do 240x240 mm je určena řada 

CARFIT CMK. Tuto řadu tvoří základní deska s rastrovými otvory pro upínací a podpůrné 

prvky. Je vhodný i pro upínání prizmatických a rotačně symetrických dílů. [5] 

5.3.2 Mitutoyo Eco-Fix 

Modulární systém Eco-Fix od japonské firmy Mitutoyo je možné využívat na 

CMM strojích různých značek. Hlavní výhodou systému Eco-Fix je snadné a rychlé 

přizpůsobení konfigurace při změně měřeného dílu. Rastrové závitové otvory M6 na 

základní desce jsou označeny pro snazší orientaci při umísťování prvků. 

Magnetické a závitové upevňovací body zajišťují rychlé spojení prvků, díky čemuž lze 

sestavit a nastavit upínání dílu během několika minut. [19] 

Řada Eco-Fix S obsahuje základní desku o rozměru 250x250 mm a 59 prvků 

k podpoře a zafixování měřeného dílu. Větší verze Eco-Fix L má základní desku 

o rozměrech 500x400 mm a 98 prvků umožňující upnutí větších součástek. 

Polohovací kolíky jsou umístěny tak, aby podporovaly díl ve strategických bodech 

pomocí různých fixovacích prvků jako např. nástavce, kužely, svorky atd. Tyto kolíky 

mohou být přišroubovány přímo do závitových otvorů na základní desce, případně do 

držáků umožňující umístění kolíků v přesných bodech pod měřeným dílem. [19] 

Obrázek 24: CARFIT CMK [5] 

Obrázek 25: Eco-Fix S [19] 
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5.3.3 Witte Alufix 

Firma Witte Barskamp KG je jedním z předních světových výrobců modulárních 

upínacích systémů, jejichž systém Alufix je široce uplatněn v automobilovém a leteckém 

průmyslu. Modulární systém Alufix je založen na standardizovaných komponentech, 

které lze různě sestavovat. Systém obsahuje základní prvky, jako jsou hliníkové kostky, 

tyče a desky, které lze libovolně kombinovat a smontovat do požadovaného tvaru. 

Systém se nabízí ve čtyřech velikostech určených pro optické měření a měření malých, 

středních až velkých dílů. Všechny čtyři velikosti systému lze vzájemně kombinovat 

a integrovat se stávajícími systémy. [20] 

Základním prvkem systému Alufix je krychle obsahující přesné průchozí otvory 

na všech šesti stranách, které umožňují spojení s dalšími prvky systému. Rozměry dalších 

krychlí lze zvětšit vynásobením rozměrů počáteční krychle. [20] 

 

Průchozí díry v krychlích slouží nejen pro umísťování, ale i pro spojení a zajištění 

ostatních prvků. Spojení prvků zajišťuje šroub s maticí nebo bajonetový zámek 

a oboustranná spojka. Pro výrobu Alufix systému se používá slitiny hliníku se střední 

(Alufix Classic) nebo vysokou pevností v tahu (Alufix Eco). [21] 

Obrázek 26: Základní prvek systému Alufix a jeho průřez [20] 

Obrázek 27: Prvky zajišťující spojení krychlí [20] 
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Systém Alufix se používá jako jednoduchá podpora a upnutí součástí, 

ale s pomocí některých prvků lze sestavit sofistikovanější řešení, např. vysouvacích 

měřidel nebo pohyblivých vedení. Dále se používají jako upínací systém pro montáž, 

seřízení, lepení, svařování, frézování nebo laserové obrábění. Hlavní výhodou tohoto 

systému je neomezená hmotnost upnutých součástí, díky čemuž jsou vhodné i pro 

podporu hliněných modelů aut. Mezi další výhody systému Alufix patří nízká hmotnost, 

vysoká stabilita, odolnost vůči korozi a opotřebení, nízké požadavky na údržbu, 

kombinovatelnost a přizpůsobitelnost. [20, 21] 

5.3.4 Matrix 

Upínací systém Matrix od německé firmy Matrix GmbH obsahuje malé kolíky 

z nerezové oceli zasunuté do podpůrného modulu, který vytváří malý odpor. 

Zatlačením dílu do kolíků dojde ke stlačení kolíků do modulu, po aretaci kolíků vznikne 

tvarový čelist pro daný díl. Uživatel má okamžitě přesnou podporu pro danou součást. 

Pokud je vyžadována nová forma, lze původní polohu kolíků obnovit uvolněním aretace. 

[22] 

Systém je flexibilní a všestranný díky velkému množství modulů, jejich 

příslušenství a také libovolné vzájemné kombinovatelnosti. Jako základna se používá 

deska s T-drážky, ke kterým lze připojit další desky, adaptéry, svorky, moduly a řadu 

dalších komponent. Výhodou systému Matrix je optimální bezsilové upnutí součástí, 

přesné vytvarování čelistí, snadné a rychlé sestavení upínacího přípravku, nízké 

požadavky na údržbu a univerzálnost. Upínací systém Matrix je vhodný pro upnutí 

Obrázek 28: Modulární upínací systém Alufix Classic s upnutou součástí [21] 
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malých, středních i velkých dílů, nicméně limitujícím faktorem je hmotnost daného dílu. 

Pro měření miniaturních dílů používaných v optických nebo citlivých laboratorních 

přístrojích je vhodný systém X-GRIP MINI pracující na stejném principu jako systém 

MATRIX, avšak průměr kolíků je pouhých 1 mm. [22] 

 

  

Obrázek 29: Upínací systém Matrix [22] 
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6 Návrh upínacího přípravku 

V této kapitole popíši měřenou součástku, požadavky na vyvíjený upínací 

přípravek a popis návrhů. U finálního návrhu provedu podrobnější popis jeho 

konstrukce, prvků a funkcí. Úkolem je navrhnout pro společnost Meopta s. r. o. 

jednoúčelový upínací přípravek, který zafixuje pevně polohu tenkostěnného kroužku, 

aniž by došlo k jeho deformaci. 

6.1 Meopta – optika, s. r. o.   

Společnost Meopta – optika s. r. o. (ME – Mechanická, OPTA – Optická výroba) 

je nadnárodní společnost, která působí v oblasti výzkumu, vývoje, konstrukce a výroby 

optických i mechanických součástí a jejich montáží. Tato společnost spadá pod skupinou 

Meopta Group. Sídlo společnosti se nachází v České republice v Přerově.  

Společnost byla založena v roce 1933 inženýrem Aloisem Benešem pod názvem 

Optikotechna v Přerově a vyráběla omezený sortiment čoček, zvětšovacích zařízení, 

dalekohledů, puškohledů, fotoaparátů a diaprojektorů. Téhož roku Benešův 

spolupracovník Dr. Mazurek zkonstruoval první československý zvětšovací objektiv. [23] 

Od roku 1939 do konce války byla Meopta přinucena vyrábět vojenské optické 

vybavení jako např. zaměřovače, dálkoměry, periskopy, puškohledy apod.  Po válce byla 

firma přejmenována a stala se jedním z největších výrobců zvětšovacích přístrojů na 

světe a jediným výrobcem kinoprojektoru ve střední a východní Evropě. V roce 1992 byla 

Meopta zprivatizována, zůstává jediným optickým výrobcem v České republice 

a dodavatelem největších světových optických firem. V současnosti firma vyrábí 

sportovní optické přístroje, speciální optiky pro ozbrojené složky, optické systémy pro 

aplikace ve vesmírném výzkumu, digitální projekci nebo polovodičový průmysl. [23] 

Kromě vývoje a výroby provádí společnost Meopta i testování a měření 

optických, optomechanických a optoelektronických výrobků. Pro dimenzionální měření 

je měřící laboratoř společnosti vybavena běžnými i pokročilými měřícími přístroji. 

Dále je laboratoř vybavena CMM stroji jako např. Prismo Ultra od společnosti Carl Zeiss, 

který má měřící rozsah 900x1300x650 mm, nebo multisenzorovým CMM strojem 

O-Inspect (Carl Zeiss) umožňujícím kombinaci dotykového a optického měření. [23] 
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6.2 Měřená součást 

Cílem této bakalářské práce je vyvinout jednoúčelový upínací přípravek 

pro měření přesných komponentů pro optické zařízení. Měřenou součástí 

je tenkostěnný distanční kroužek z nerezové oceli, který se nachází v optických 

soustavách např. dalekohledů. Tento distanční kroužek slouží k separaci optických prvků 

a vymezení určité vzdálenosti mezi nimi. Složité optické systémy vyžadují přítomnost 

jednoho či více distančních kroužků. Výroba a následná rozměrová kontrola kroužků 

může být obtížná kvůli tloušťce kroužků, která je ve srovnání s jejich průměry malá. [24] 

 

Společnost Meopta provádí měření na vlastních CMM strojích v laboratoři 

s kontrolovanou teplotou 22 °C ± 1 °C a vlhkostí vzduchu. Součástka je měřena na 

laboratorním mostovém CMM stroji a při upnutí do konvenčních upínacích systémů pro 

rotační součástky, např. do sklíčidla, hrozí deformace součástky. Tato deformace 

ovlivňuje nepříznivě geometrii součástky, proto je nutné snížit deformaci součástky 

Obrázek 30: Tenkostěnný distanční kroužek 

1. kroužek 

2. kroužek 

3. kroužek 

4. kroužek 

Optický člen A  

Optický člen B 

Optický člen C 

Obrázek 31: Příklad umístění distančního kroužku v optických systémech [24] 
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na minimum. Deformaci součásti je možné eliminovat pomocí pneumatických nebo 

elektromagnetických upínačů, bohužel geometrické a magnetické vlastnosti součásti 

vylučují možnost užití takových upínačů. Proto společnost Meopta poptává další možné 

způsoby upnutí součásti s minimální deformací. 

6.3 Požadavky na upínací přípravek 

Jednoúčelové upínací přípravky jsou používány pro přesné zafixování polohy 

měřené součásti a jsou na ně kladeny určité nároky z hlediska funkce, konstrukce, 

ergonomie a ekonomie. Doposud byly tyto součástky upnuty ke základnímu stolu 

pomocí lepicí pásky. Před aplikací lepicí pásky se styčné plochy součástky a základního 

stolu odmastí a vyčistí pomocí lihu. Výhodou této metody je upnutí součásti bez 

deformace a přístupnost k měřené součásti ze všech stran, nevýhodou je odlišný 

koeficient teplotní roztažnosti a nízká stabilita upnutí, součástka měla tendenci „utéct” 

při dotyku měřícího hrotu. Při změně teploty se různé komponenty prodlužují nebo 

smršťují odlišně, což může negativně ovlivnit výsledky měření. Naměřená data byla 

nepřesná a vyžadovaly dodatečnou analýzu a korekci. Základním požadavkem je tedy 

navrhnout takový způsob upnutí, které by ovlivnilo geometrii měřené součásti 

co nejméně. Přístupnost měřící sondy k součásti by měla být ze všech stran, nicméně ze 

spodu není požadována.  

Dalším požadavkem je snadná a rychlá manipulace s přípravkem z důvodu 

sériové výroby. Přípravek musí rychle a efektivně upnout nebo uvolnit součást, aby se 

minimalizovaly časy, kdy je měřící stroj v nečinnosti. Výsledkem je zvýšení produktivity, 

snížení nákladů a zvýšení hospodárnosti výrobního procesu. 

6.4 Body pro upnutí 

Nejdůležitější požadavek, který má zásadní vliv na konstrukci přípravku, 

je zajištění přístupnosti prvků určené ke snímání. Distanční kroužek je umístěn na stole 

a je nutné zajistit takové upnutí, aby byly měřené prvky přístupné ze všech stran 

s výjimkou spodní strany. Zvolil jsem čelo distančního kroužku jako plochu, na níž budou 

umístěny body pro upnutí. Upnutí na této ploše neovlivňuje kruhovitost kroužku 

a je podpořena stolem ze spodu.  
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Uspořádání upínacích elementů by mělo být co nejjednodušší, aniž by to 

snižovalo účinnost a efektivitu upínacího přípravku. Pro upnutí kroužku jsem zvolil 

tříbodové upínání, jehož rozmístění na ploše kroužku je uživatelsky upravitelné. 

 

6.5 Návrhy přípravku 

V této kapitole popíši jednotlivé návrhy, které jsem vytvořil v průběhu zpracování 

této práce. Tyto koncepty byly vytvořeny a optimalizovány na základě analýzy způsobu 

měření a konzultací. Díky tomu vznikl finální návrh upínacího přípravku, který splňuje 

požadované vlastnosti. 

6.5.1 První návrh 

Prvotní návrh přípravku pro upnutí distančního kroužku se vyznačuje 

jednoduchou konstrukcí, díky které je výroba, montáž a manipulace s přípravkem 

snadná a nenáročná. Přípravek se skládá ze stojanu s tyčí se závitem a rámem s upínacími 

elementy. Rám obsahuje tři ramena, která svírají vůči sobě úhel 120°. 

Na těchto ramenech jsou drážky pro vedení a pohyb upínacích elementů, jejichž pozice 

se následně zajistí pomocí matice. Rám se zašroubovává na závitovou tyč na stojanu, 

což umožňuje změnu výšky upínacích elementů. 

Výhodou jednoduché konstrukce přípravku je snadná výroba, montáž, nastavení 

a údržba přípravku. Díky rovné ploše základny stojanu zde nehrozí prohnutí součásti. 

Pozice jednotlivých upínacích elementů lze upravit nezávisle na sobě, což umožňuje 

tento přípravek přizpůsobit a použít i pro součásti, které nemají kruhovitý tvar. 

Obrázek 32: Zvolená plocha pro umístění upínacích bodů 
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Nicméně pro zadanou aplikaci není tato vlastnost příliš vhodná, jelikož je požadována 

snadná a rychlá manipulace s přípravkem pro měření v sériové výrobě.  

 

Nevýhodou je rozměrnost přípravku, kvůli které může představovat problém 

skladování. Zároveň ramena omezují měřící sondě přístup ke vnitřnímu průměru 

kroužku, proto bude nutné měření vnitřního průměru rozdělit na více částí, což snižuje 

přesnost měření. Přípravek poskytuje omezené možnosti centrování součásti, které je 

možné provést pouze manuálně za pomoci indikačních čar vytištěných na základně 

přípravku. K výměně měřené součásti je nutné demontovat celý rám s rameny od 

stojanu, přičemž samotná změna výšky rámu vyžaduje podstatně delší dobu kvůli 

šroubovému spoji, proces výměny součásti je tak značně časově náročný. 

Z konstrukčních důvodů není tento návrh vhodný pro měření kroužků s průměrem do 

25 mm. Z uvedených důvodů je tento návrh vhodný pro kusovou až malosériovou 

výrobu a pro měření kroužků s většími průměry. Bohužel pro naši zadanou aplikaci není 

tento návrh vhodný, a proto jsem se rozhodl vytvořit jiný návrh. 

Obrázek 33: První návrh upínacího přípravku 
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6.5.2 Druhý návrh 

Oproti předchozímu návrhu je tento návrh složitější, přičemž přidává, mění nebo 

odstraňuje některé vlastnosti. Konstrukce přípravku je kompletně přepracovaná. 

Z důvodu úspory času a zvýšení efektivity pro kontrolu v sériové výrobě jsem navrhl 

mechanismus, který synchronizuje pohyb stojanů. Změnu umístění stojanu s upínacími 

elementy lze provést otáčením desky a následně se jejich pozice zajistí pomocí 

jednotlivých matic. Tento mechanismus usnadňuje a zrychluje proces nasazení a výměny 

měřených součástí. Pohyblivý mechanismus může být náchylný ke zadrhnutí nebo 

zaseknutí, proto bude zapotřebí použít mazivo nebo změnit kombinaci materiálů tak, 

aby bylo tření mezi pohyblivými částmi co nejmenší. 

Výhodou této konstrukce je snadná a rychlá manipulace, upnutí součásti, změna 

nastavení a skladnost přípravku. Synchronizační mechanismus představuje významný 

konstrukční prvek přípravku, díky kterému je proces upnutí měřené součásti značně 

zjednodušen, urychlen a stává se méně náchylný k chybám. Přípravek zároveň umožňuje 

automatické centrování upnuté součásti, odpadá tak nutnost vizuálních pomůcek jako 

Stojan se závitem 

Rám s rameny 

Matice 

Upínací element 

Obrázek 34: Popis jednotlivých prvků přípravku 
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u předchozího návrhu. Upravená konstrukce přípravku umožňuje upnutí kroužků 

s malými průměry, nicméně výška upínacích elementů je pevně daná. Tuto limitaci 

je možné obejít vhodnými adaptéry, které se nasadí na stojany upínacích elementů.  

Nevýhodou je složitost konstrukce, která obsahuje pohyblivé mechanické části. 

Výroba, montáž a údržba přípravku je tak složitější a existuje zde riziko zadrhnutí nebo 

zaseknutí mechanismu. Není zde možnost upravit jednotlivě pozice upínacích elementů, 

přípravek není tedy vhodný pro upnutí součástí, které nemají kruhovitý tvar. 

Přístupnost sondy k měřené součásti je lepší než v předchozím návrhu, bohužel není 

možné měřit vnější průměr v jednom kroku a je tak stále omezená. Pro zadanou aplikaci 

je tento návrh vhodný, a proto jsem se rozhodl jej nadále rozvíjet. 

6.5.3 Třetí návrh 

Tento návrh vychází z předchozího návrhu a vylepšuje jej v několika ohledech. 

Provedl jsem zásadní změny v konstrukci upínacích elementů, které nyní obsahují 

křídlové šrouby umožňující upravit výšku elementů. Matice, které fixují polohu stojanů, 

se nachází pod upínacími elementy a nemají na ně již žádný vliv. Tato změna umožňuje 

rychle uvolnit a změnit umístění stojanů, aniž by se změnila výška upínacích elementů. 

Desky obsahují samomazné kluzné ložisko, které zajišťuje jejich hladké otáčení. 

V hřídeli desky je závitová díra, do které lze umístit další prvky nebo adaptéry rozšiřující 

funkčnost přípravku.  

Obrázek 35: Druhý návrh upínacího přípravku 
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Díky konstrukční podobnosti sdílí tento návrh vlastnosti, výhody i nevýhody 

předchozího návrhu, přičemž některé z nich vylepšuje nebo eliminuje. 

Synchronizační mechanismus umožňuje jednoduché, rychlé a opakovatelné upnutí 

součásti. Podobně jako v předchozím návrhu i zde existuje riziko zadrhnutí mechanismu. 

Tento problém jsem vyřešil přidáním plastové vložky pro snížení tření. 

Tato vložka zároveň chrání stojan před poškozením při pohybu a lze jej snadno vyměnit. 

Díky tomu není nutné měnit celý stojan, což zvyšuje trvanlivost přípravku a snižuje 

náklady na výrobu a provoz. 

Upravená konstrukce upínacího mechanismu nadále umožňuje automatické 

centrování a přidává možnost přizpůsobit výšku upínku měřené součásti bez nutnosti 

použití adaptérů. U větších kroužků lze změřit vnější průměr bez přerušení, změnit 

upnutí a poté změřit i vnitřní průměr. Díky těmto změnám splňuje navržený přípravek 

požadované vlastnosti. V dalších kapitolách popíši jednotlivé prvky přípravku a jejich 

funkci. 

Obrázek 36: Třetí návrh upínacího přípravku 
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6.6 Popis návrhu 

Upínací přípravek obsahuje standardizované součástky a také některé součástky 

navržené na míru. Skládá se ze základny, stojanů, upínacích elementů, matic, šroubů, 

vložek pro snížení tření a krytu. Mezi standardizované součástky patří například šrouby 

a matice, které lze běžně zakoupit na trhu. V této kapitole tedy podrobně popíši 

jednotlivé součástky, které byly navrženy na míru, a jejich funkci. 

6.6.1 Základna 

Základna přípravku se skládá z pevné a pohyblivé otočné desky. 

Obě desky obsahují drážky pro vedení a synchronizaci pohybu stojanů, pevná deska má 

přímé drážky a pohyblivá otočná deska zakřivené drážky. Na stojanu je umístěna 

plastová vložka, která spolu se stojanem představuje svěrný spoj zajištěný pomocí 

matice. Otáčením pohyblivé desky uživatel nastavuje požadovanou pozici stojanů 

a následně je zajistí pomocí matice. Plastová vložka zároveň snižuje tření mezi stojanem 

a drážkou, díky čemuž je pohyb snadnější a plynulejší. 

Pohyblivá deska rotuje na pevné desce díky ložisku umístěnému na hřídeli pevné 

desky. Jelikož jde o nenáročné uložení s nízkým zatížením, tak jsem zde použil přírubové 

samomazné kluzné ložisko vyrobené z teflonu (PTFE). Tato nízkonákladová 

a bezúdržbová ložiska jsou navržena pro provoz bez maziv, jsou odolná proti opotřebení 

a mohou snést mírné zatížení. V tomto návrhu jsem použil teflonové kluzné ložisko 

Stojan 

Matice 

Upínací element 

Křídlové šrouby 

Vložka pro snížení  

tření 

Kryt základny 

Pevná deska 

Pohyblivá deska 

Obrázek 37: Upínací přípravek s popisy prvků 
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PCMF 081005.5E od výrobce SKF. Šroub M6x10 chrání ložisko proti vypadnutí, 

ale nefixuje jej pevně na hřídeli. Díky tomu nehrozí deformace ložiska a není tak 

zapotřebí použít podložku pod šroub. Závitová díra pro šroub zároveň umožňuje budoucí 

rozšíření funkčnosti přípravku pomocí dalších prvků a adaptérů. 

 

6.6.2 Stojan 

Stojan je prvek, který umožňuje nastavení výšky a polohy upínku. Skládá se z části 

pro vedení pohybu stojanu v drážkách, části pro nasazení plastové ochranné vložky, 

matice a části pro upínky. Otáčením základny dochází k posunutí stojanu a poté se jeho 

pozice zajistí maticí. Oválný tvar spodní části stojanu zajišťuje jeho fixní orientaci při 

pohybu v drážce. Při pohybu vzniká dynamická třecí síla, která může způsobit zadrhnutí 

Obrázek 38: Rozpadový pohled základny s přidruženými prvky 

Obrázek 39: Kluzné ložisko PCMF 081005.5E a jeho umístění v desce 
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a poškození mechanismu, proto je na stojanu místo, na kterou je nainstalována plastová 

ochranná vložka. 

 

6.6.3 Plastová ochranná vložka 

Plastová ochranná vložka chrání stojan před opotřebením a zároveň snižuje tření 

při pohybu vedením. Pro materiálovou kombinaci nelegovaná ocel – nelegovaná ocel je 

hodnota statického součinitele smykového tření 0,74 a dynamického je 0,57. 

Plastový chránič může být vyroben z termoplastického ABS, který je odolný vůči 

mechanickému poškození, v současné době je hojně využíván v oblasti 3D tisku a jehož 

dynamický součinitel smykového tření je 0,2 až 0,5 v kombinaci s nelegovanou ocelí. 

ABS plast je tak vhodným materiálem pro snížení pohybového tření. [25, 26] 

Obrázek 40: Stojan 

Obrázek 41: Ochranná vložka a její umístění na stojanu 
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6.6.4 Upínací element 

Upínací element zajišťuje pevné uchycení měřené součásti v přípravku. 

Element je umístěn na dřík stojanu, na kterém se může volně pohybovat a následně se 

zajistí pomocí křídlového šroubu M6x10. Výhodou tohoto řešení je rychlá změna výšky, 

možnost otáčení v 360° rozsahu a v případě potřeby jej lze snadno vyměnit za jiný 

upínací element. Rozměry elementu mohou v některých případech představovat 

překážku jako např. při měření kroužků s malými průměry. Tento problém bude, 

podobně jako u prvního návrhu, nutné řešit měřením po částech (segmentací měření). 

U kroužků s většími průměry lze tento problém snadno vyřešit přemístěním stojanu do 

vnitřního nebo vnějšího průměru a docílit tak nepřerušovaného měření. 

Upínací element je vhodné vyrobit z oceli za účelem dosažení vyšší tuhosti, díky kterému 

lze snížit tloušťku nosné části tak, aby překáželo měřící sondě co nejméně. 

6.6.5 Kryt základny 

Kryt základny poskytuje určitou mezeru, díky které se mohou stojany pohybovat 

a zároveň je chrání proti jejich uvolnění. Kryt je k základně připojen pomocí tří 

zápustných šroubů M6x10. 

Obrázek 42: Upínací element a jeho umístění na stojanu 

Obrázek 43: Kryt základny 
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Na krytu se nacházejí 4 otvory určené pro uchycení přípravku na základní stůl 

CMM stroje. Díky tomuto umístění lze v případě potřeby vyměnit kryt za jiný 

a přizpůsobit tak jednoduše uchycení danému základnímu stolu měřícího stroje. 

Otvory oválného tvaru umožňují přizpůsobit uchycení danému CMM stroji, např. pokud 

základní stůl stroje má rozdílnou rozteč. 
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7 Prototyp 

Dalším důležitým krokem po výzkumu a vývoji je výroba prototypu upínacího 

přípravku. Prototyp je jednoduchý experimentální model navrhovaného přípravku, který 

se používá k levnému a rychlému ověření funkčnosti. K výrobě prototypu jsem použil 

metodu Rapid Prototyping, která patří mezi aditivní metody výroby a využívá k výrobě 

3D tiskárny. Aditivní výroba, na rozdíl od obrábění, vytváří výrobek přidáváním 

a spojením materiálu v jednotlivých vrstvách stejné tloušťky. Vrstva je tvarována 

ve dvourozměrné rovině XY, třetí rozměr Z je výsledkem skládání vrstev na sebe. 

Tímto způsobem lze vyrobit geometricky složité struktury, které je nemožné nebo 

nákladné vyrobit konvenčními metodami. [27] 

Charakteristickým rysem aditivních výrobních procesů je to, že fyzické modely 

jsou vyráběny přímo z počítačových dat. Není přitom důležité odkud data pocházejí, 

pokud popisují kompletně 3D objem. Lze použít data z CAD programů, z fyzického 

odměřování nebo z reverzního inženýrství. Tvorba prototypových modelů se tak stala 

nedílnou součástí vývoje produktů. [27] 

7.1 Papírový prototyp 

Před zahájením přípravy dat pro tisk jsem vytvořil papírový model přípravku, 

pomocí něhož jsem provedl kontrolu funkčnosti synchronizačního mechanismu. 

Papírový prototyp prokázal funkčnost mechanismu a díky němu jsem získal základní 

představu o rozměrech reálného přípravku. Tento mezikrok tak ušetřil tiskové materiály, 

jelikož ověřil základní funkce přípravku ještě před samotným tiskem.  

Obrázek 44: Papírový prototyp přípravku 
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7.2 Příprava a tisk prototypu 

Přípravek byl vymodelován pomocí programu AutoCAD Inventor, který používá 

vlastní formát IPT pro ukládání dat o modelech. Tisk prototypu bude probíhat na fakultní 

3D tiskárně F370 od firmy Stratasys. Obslužný program GrabCAD PRINT dokáže 

importovat formát IPT bez potřeby překladu, tudíž byla data ponechána v původním 

formátu. Výhodou je možnost jednoduché přímé úpravy modelu v programu GrabCAD 

PRINT, pokud je zapotřebí změnit problematickou či nevhodnou geometrii modelu. 

Program také značně zjednodušuje postup přípravy tiskových dat kvůli svému úzkému 

propojení s danou tiskárnou, díky čemuž obsahuje předem potřebná nastavení. 

Před přípravou dat jsem provedl zjednodušení některých prvků modelu 

z technologických důvodů aditivního výrobního procesu. U závitových děr jsem přidal 

Obrázek 45: 3D tiskárna F370 od firmy Stratasys 
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přídavek, který je potřebný pro pozdější vyvrtání díry. Dále jsem nahradil ložisko 

jednoduchým čepem, který umožní rotaci desek a zároveň zajišťuje proti jejich 

vypadnutí. Z důvodu zachování tuhosti konstrukce budou stojany vyrobeny 

z konstrukční oceli pomocí obráběcí metody. Kryt základny jsem nezahrnul do výroby, 

jelikož neovlivňuje funkčnost přípravku a není tak zapotřebí. 

V obslužném programu GrabCAD PRINT jsem umístil připravené části přípravku 

na základní desku tiskárny a nastavil jejich pozici. Dalším krokem bylo nastavení 

tiskových vlastností. Jako tiskový materiál byl zvolen plast ABS a tloušťka vrstvy 

materiálu 0,1778 mm. Po nastavení vlastností tisku provedl program GrabCAD výpočet 

a generování dat k tisku a simulaci. Program ukazuje předpokládaný čas a množství 

spotřebovaného materiálu. Celkově si proces tisku jednotlivých částí přípravku vyžádal 

přibližně 6 hodin 45 minut a 100 cm2 materiálu. 

Po dokončení tisku byl přípravek vyjmut ze základní desky tiskárny a zbaven 

podpůrných tiskových prvků. Tyto podpěrné prvky zabraňují deformaci součásti při tisku 

a po dokončení se odstraňují. Následně byl přípravek smontován a dokončen. 

Obrázek 46: Upravený čep přípravku 
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Obrázek 47: Simulace procesu tisku v programu GrabCAD PRINT 

Obrázek 48: Vytištěné prvky přípravku ve 3D tiskárně 
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7.3 Zkušební měření 

Po dokončení výroby a smontování prototypu jsem provedl zkušební měření 

s upnutou součástí na CMM stroji. Do prototypu byl umístěn tenkostěnný distanční 

kroužek od firmy Meopta. Následně bylo provedeno vyrovnání a sestavení strategie 

měření. Poté proběhlo samotné měření, které se 5x opakovalo.  

Výsledky měření byly konzistentní a opakovatelné. Maximální odchylka hodnot 

v poloze součásti mezi jednotlivými měřeními byla 0,2 m. Znamená to tedy, že prototyp 

drží součástku pevně a nedochází k jeho posunutí. Prototyp prokázal správnou 

funkčnost vyvinutého jednoúčelového přípravku, který bude splňovat svůj účel a zajistí 

správné, pevné a opakovatelné upnutí součásti bez deformace geometrie.  

Obrázek 49: Zkušební měření s přípravkem 

Obrázek 50: Naměřené odchylky od jmenovité hodnoty 
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Obrázek 51: Výstupní protokol z prvního měření 

Obrázek 52: Výstupní protokol z posledního měření 
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8 Závěr 

Souřadnicové měřící stroje (CMM) jsou zařízení poskytující vysoce přesné 

informace o rozměrech a geometrii měřené součásti. Představují fyzickou reprezentaci 

kartézského nebo nekartézského souřadnicového systému. Jejich výhodou je vysoká 

přesnost, možnost měření v jednom kroku bez nutnosti změny upnutí, použití digitálních 

odečtů, automatizace měření a vyrovnání součásti. Jsou využívány například v leteckém, 

automobilovém nebo optickém průmyslu ke kontrole kvality a řízení procesu výroby.  

Pro správné měření na CMM je nutné zajistit pevné, stabilní a opakovatelné 

upnutí měřeného dílu. Upínací systémy a přípravky tak hrají důležitou roli v procesu 

měření na CMM strojích, výběr upínacího systému je tak jedním ze základních kroků 

v postupu měření. Na upínací systémy a přípravky jsou kladeny různé požadavky 

z hlediska konstrukce, rozměrů, způsobu upnutí, manipulace, ergonomie a ceny. 

Jednoúčelové upínací přípravky jsou vyvinuty a vyrobeny na míru měřenému dílu, jsou 

používány pro rychlé a snadné zafixování polohy. Nevýhodou těchto přípravku je jejich 

vysoká cena a malé možnosti přizpůsobení, jsou tak určeny pro rozměrovou kontrolu 

ve středních a velkosériových výrobách. Modulární upínací systémy jsou založeny 

na stavebnicovém principu, díky čemuž jej lze snadno přizpůsobit různým součástem. 

Výhodou tohoto systému je jeho univerzálnost a nízká cena v porovnání 

s jednoúčelovými upínacími přípravky, uplatňuje se v malosériových i velkosériových 

výrobách.  

V teoretické části jsem popsal souřadnicový měřící stroj, princip funkce, využití, 

postup měření a příkladů některých významných výrobců včetně jejich strojů. 

Následně jsem představil konstrukce CMM strojů a uvedl stručný popis různých systémů 

jako jsou pohonné, odměřovací nebo řídící systémy. V další části jsem představil snímací 

systémy, princip funkce a režimy snímání. Uvedl jsem příklady měřících doteků, způsob 

kompenzace nedokonalostí kuličky, vytváření přítlačné síly a stručně jsem popsal 

multisenzorové měření. Poslední část popisuje jednoúčelové a modulární upínací 

systémy. 

Bakalářská práce byla zaměřena na návrh jednoúčelového upínacího přípravku, 

který bude použit pro upnutí tenkostěnných kroužků do souřadnicového měřícího 

stroje. Zadavatelem byla firma Meopta – optika s. r. o. zabývající se výrobou optických 
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systémů, která hledala způsob upnutí tenkostěnného distančního kroužku, aniž by 

přitom došlo k deformaci geometrie. V praktické části jsem popsal měřenou součást, 

požadavky na upnutí a představil jednotlivé návrhy jednoúčelového upínacího 

přípravku. Následně jsem uvedl podrobný popis konstrukce a vlastností finálního 

návrhu. Na základě konzultací se zástupci firmy vznikly postupně 3 návrhy, které byly 

vytvořeny s ohledem na požadavky firmy, způsob měření a geometrie součásti. 

Při návrhu přípravků jsem bral také v potaz různé aspekty, jako je například rychlost 

upnutí, složitost, způsob manipulace a ergonomii přípravku. Dále jsem se zabýval třením, 

které vzniká při pohybu stojanů. Vytvořil jsem ochrannou plastovou vložku, která snižuje 

tření a chrání stojan při pohybu ve vedení, díky čemuž je sníženo riziko zadrhnutí 

mechanismu a zvýšena trvanlivost přípravku. V případě poruchy lze vyrobit a vyměnit 

ochrannou vložku, není tak zapotřebí měnit ostatní části přípravku, které mohou být 

například z oceli nebo titanu pro zajištění vyšší tuhosti a nižší hmotnosti. Kryt základny 

obsahuje oválné otvory, díky kterým lze snadno přizpůsobit uchycení přípravku 

k základnímu stolu danému měřícímu stroji. 

V další části jsem se zaměřil na výrobu prototypu, který slouží k ověření 

a demonstraci funkčnosti přípravku. V této části jsem popsal prvotní papírový prototyp, 

proces přípravy dat a samotnou výrobu prototypu. Prototyp byl vyroben aditivním 

výrobním procesem pomocí technologie 3D tisku. Výjimkou jsou stojany, které byly 

vyrobeny třískovým obráběním. Po dokončení tisku jsem smontoval všechny vyrobené 

části prototypu dohromady a otestoval jeho funkčnost. Prototyp přípravku fungoval dle 

očekávání a prokázal tak správnost návrhu. Následně bylo provedeno zkušební měření, 

při kterém byl do přípravku upnut tenkostěnný distanční kroužek od společnosti 

Meopta. Měření proběhlo na fakultním CMM stroji Zeiss UPMC 850. Výsledky měření 

byly konzistentní a opakovatelné, nedochází tedy k uvolnění nebo sklouznutí upnutého 

dílu. Navržený jednoúčelový upínací přípravek splňuje svůj účel a je způsobilý k použití.  
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