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Výrobní divize průmyslové metrologie JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY je členem dynamické 

obchodní skupiny Jenoptik AG a patří mezi přední celosvětové dodavatele vysoce přesné měřící techniky 

pro automobilový průmysl.

Portfolio velmi výkonných a spolehlivých produktů zahrnuje úplný rozsah řešení v jakékoliv fázi 

výrobního procesu pro finální nebo průběžnou kontrolu, ať již ve výrobě nebo v laboratoři včetně 

konzultací, školení, servisu a dlouhodobých smluv. Poskytovaná řešení vyhoví i nejnáročnějším 

požadavkům našich zákazníků a umožňují individuální přístup.
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služby

kalibrace 
Významnou součástí provozu měřicího zařízení je pravidelné ověřování jeho metrologických vlastností. 

Údržba 
Pravidelnou údržbou se předchází nákladným opravám. 

servis 
Rychlost a dostupnost servisu významně ovlivňuje časy prostojů měřicího zařízení při jeho poruše.

měřicí aplikace a poradenství 
Odborné poradenství před nákupem zařízení může optimalizovat technickou konfiguraci přístroje a příslušenství jak z hlediska 
technického tak i cenového. Naši specialisté připraví a změří součásti na základě vašich podkladů. 

Školení obsluhy
Důkladné zaškolení obsluhy umožňuje maximálně využívat možnosti zařízení a jeho hospodárné provozování.

»	Specializované	školení	pro	obsluhu	kruhoměru	
 Zaměřeno na obsluhu kruhoměru a práci se softwarem TURBO FORM. 
 Absolvent obdrží certifikát.

»	Specializované	školení	pro	obsluhu	profiloměru	a	drsnoměru
 Zaměřeno na obsluhu dotykového profiloměru a drsnoměru. Práce se softwarem TURBO WAVE.
 Absolvent obdrží certifikát

kurzy
»	Kurz	teorie	drsnosti	a	profilu	povrchu	
  Obsahuje techniky měření drsnosti a profilu povrchu. Význam parametrů drsnosti, tipy a triky v technologickém postupu 

vyhodnocování. Absolvent obdrží certifikát.

»	Kurz	teorie	měření	kruhovitosti	(úchylek	polohy	a	tvaru)
 Obsahuje techniky měření úchylek tvaru a polohy. Význam parametrů, tipy a triky v technologickém postupu vyhodnocování.
 Absolvent obdrží certifikát.

ZVEME Vás NA TEsTOVáNí PřísTROjů DO NAší PřEDVáDěcí MísTNOsTi

měření kruhovitosti měření profilu povrchuoptické měření
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Optické měření

OPTICLINE CONTOUR
Optické měření rotačních součástí

Opticline cA ▪ AmV ▪ Wms
Řada přístrojů do výroby

TURBO OPTIC 3
Software pro měřicí systémy Opticline
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řada měřicích systémů Opticline je konstruována tak, aby poskytovala velmi rychlé a přesné měření rotačních součástí v dílenském prostředí. 
Pomocí této řady přístrojů lze měřit obrobky s délkou až 1000  mm, průměrem 230 mm a váhou 40 kg. řada Opticline nabízí flexibilní řešení, 
která jsou vhodná pro velké množství různých dílenských provozů.

Popis
jednoduchá obsluha s podporou programovatelného a uživatelsky příjemného rozhraní »
Velmi rychlé zařízení s flexibilními možnostmi upnutí, které snižují čas nastavení a výměny součástí »
Vytvoření programů během několika minut »
Plný cNc provoz »
Automatická teplotní kompenzace pro jednotlivá měření »
systém sleduje negativní vlivy prostředí »
Bezkontaktní měření s minimálním vlivem obsluhy a bez nákladů za opotřebení sond »
Možnost měření axiálních rozměrů dotykovou sondou BTs 150 (pouze pro model řady c1000) »
Optické skenování nahrazuje různé systémy měření geometrie, rozměrů, kruhovitosti a pozice »
Rozhraní pro statistiku a výstup dat »
Masivní hardware zaručuje dlouhou životnost v náročných výrobních prostředích »
Uživatelsky přívětivý software TO3  »

OPTICLINE CONTOUR

Optické měření

řady 200, 300, 500 a 600 jsou systémy pro pracovní stůl s možností 
motorizovaných dvířek. samostatně stojící řada 800 a 1000 má kvůli 
své vysoké měřicí schopnosti integrovanou bezpečnostní zástěnu
pro rychlé nakládání a vykládání. Ke všem modelům lze dodat 
volitelnou mobilní pracovní stanici. Tato možnost poskytuje flexibilitu 
v dílně pro širokou škálu zařízení na různých místech.

řada 1000 nabízí klimatizovaný box, ve kterém je umístěn počítač 
provádějící vyhodnocování. Pro tuto možnost jsou k dispozici 
zasouvací dveře nebo optická zástěna.  Tento systém lze vybavit 
volitelnou sondou BTs 150, která měří čelní házení. Tuto sondu
lze použít pro měření v centrálních pozicích a na vnějších 
obvodech.

Přístroj C305 Přístroj C514 v pojízdné kabině

Přístroj C1023
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součást je skenována opto-elektronicky podle stínového principu. Vysoké rozlišení umožňuje rychlé a přesné vyhodnocení celého obvodu 
součásti. Pro dynamické měření jsou údaje o vnějším obvodu zaznamenávány během rotačního pohybu.

řada přístrojů Opticline nabízí škálu řešení pro měření rotačních součástí od motorových ventilů přes hřídele, až po turbodmychadlová kola. 
Pomocí kamerových systémů Opticline s vysokým rozlišením lze měřit i součástky od velmi malých rozměrů.

Typ	stroje CHR302 C203 C305 C310 C314 C505 C510 C514 C614 C618 C805 C810 C814 C1014 C1023

Měřicí	rozsah	[mm]

Průměr 0,2 - 30 0,2 - 30 0,2 - 50 6 - 100 0,2 - 140 0,2 - 50 6 - 100 0,2 - 140 0,2 - 140 0,2 - 180 0,2 - 50 6 - 100 0,2 - 140 0,2 - 140 0,2 - 230

Délka 250 250 300 300 250 550 550 500 600 600 850 850 800 1000 1000

Maximální	velikost	obrobku

Průměr [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 300

Délka [mm] 250 250 300 280 550 530 530 530 850 830 1000

Hmotnost [Kg] 5 5 10 10 15 15 15 15 20 20 40

Rozlišení         

Průměr 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,2 µm

Délka 0,05 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,2 µm

Rotace 0,018° 0,018° 0,018° 0,0018° 0,0018° 0,0018° 0,018° 0,0018° 0,0018°

Přesnost

Průměr (2 + D [mm]/100) µm

Délka (5 + L [mm]/100) µm (DiN EN isO 10360 / VDi/VDE 2617)

Opakovatelnost Typická oblast pro 25 měření

Průměr 0,5 µm

Délka 3 µm

Rychlost  

Pozicování 200 mm/s

Pozicování rotace 1 ot./s

Měřicí čas v závislosti na počtu měřených znaků - obecně < 30s

Rozměry	[mm] 	 	 	 	 	

[š x H x V] 780 x 650 x 912 780 x 650 x 1152 780 x 875 x 1420 1785 x 1700 x 2650

Hmotnost [Kg] 140 140 145 155 170 175 185 270 275 285 2200

Upínací	prostředky 	 	

Morse kužel MK2 MK3

šířka 20 mm 40 mm

Typické součásti pro Opticline

Speciální unášecí hroty Upínací hlavy a talířky

Různé unášecí hroty MK2 Opěrné hroty a kužele Centrovací přípravek

Příslušenství 
pro upínání 
součástí 

Optické měření
OPTICLINE CONTOUR

Možnosti	vyhodnocení:
Průměrů a délek »
Geometrie  »
Kruhovitosti  »
Úhlové pozicování »
Rotačních úhlů »

Závitů »
Válcovitosti »
Rádiusů »
Házení »
Přepočty měřicích znaků »
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Typ	stroje CA305 CA310 CA314 CA605 CA610 CA614 CA618

Měřicí rozsah (mm)

Průměr 0,2 - 50 6 - 100 0,2 - 140 0,2 - 50 6 - 100 0,2 - 140 0,2 - 180

Délka 300 300 300 600 600 600 580

Maximální	velikost	
obrobku

Průměr (mm) 149 149 149 149 149 149 199

Délka (mm) 300 300 300 600 600 600 600

Hmotnost [Kg]  20

Rozlišení

Průměr 0,1 µm

Délka 0,1 µm

Rotace 0,0018°

Přesnost

Průměr (2+D[mm]/100) µm

Délka (5+L[mm]/100) µm

Opakovatelnost

Průměr 0,5 µm

Délka 3 µm

Rychlost

Pozicování 200 mm/s

Pozicování rotace 1 ot./s

Technická	data

senzor ccD line

světelný zdroj semiconductor LED

Upínací	prostředky

Morse kužel MK 2

Rozměry

š x V x H 1900 x 2350 x 1600

Přístroje řady cA rozšiřují standardní řadu Opticline contour 
a nabízejí optimální řešení pro měření velkých součástek typu hřídel. 
jsou navrženy pro použití ve výrobě. snadno se přizpůsobí novému 
dílu, měřicí úloze a budoucím požadavkům. Rodina cA poskytuje 
flexibilitu pro integraci do výrobního prostředí, nabízí rychlost měření 
ve vteřinách a stabilní nejvyšší přesnost dlouhodobě. Přístroje díky 
své konstrukci vyžadují minimální údržbu a přispívají efektivně 
k nízkonákladovému provozu.

Optické měření

Popis
Měřicí systém pro kontrolu délek,  »
průměru, geometrie, úchylek tvaru 
a polohy
Krátké časy měření komplexních  »
geometrií obrobků
Minimální doba přestavby při výměně  »
součástí
Plně automatické měření s kontrolní  »
kalibrací před začátkem každého měření

 Možnost integrace do výrobních linek »
certifikované rozhraní Qs-sTAT »
 Maximální stabilita díky patentované  »
kompenzaci teploty
řada cA je rozšířitelná o dotykovou  »
sondu TsP pro axiální měření (čelní 
házení, průměry, délky) a doplňuje tak 
optické měření
ideální díly – hřídele, klikové a vačkové  »
hřídele, písty, ventily, turbodmychadla atd.

OPTICLINE CA 300/600

Snímací ramínko na klikovém hřídeli

Opticline CA618 dotykovou sondou
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Typ	stroje AMW	914/923 WMS	823/832 WMS	1523/1532 WMS	2548

Měřicí	rozsah	(mm)

Průměr 0,2 - 140/230 0,2 - 230/320 0,2 - 230/320 20 - 480

Délka 900 800 1 500 2500

Maximální	velikost	obrobku

Průměr (mm) 280 322 322 530

Délka (mm) 900 850 1 550 2500

Hmotnost (Kg) 30 70 70 250

Rozlišení

Průměr 0,1 µm

Délka 0,1 µm

Rotace 0,0018º

Přesnost

Průměr (2 + D[mm]/100) µm

Délka (5 + L[mm]/100) µm

Upínací	prostředky

Morse kužel MK3/MK3 MK4/MK3

Rozměry

Vertikální systém [š x H x V] (cm) 190 x 235 x 160 125 x 125 x 270 150 x 150 x 345 520 x 145 x 200

Horizontální systém [š x H x V] (cm) 250 x 120 x 173 325 x 100 x 195

Horizontální WMs, která je zobrazena výše, 
je konstruována na žulové základně pro 
měření velkých a těžkých obrobků. 
stroj je opatřen motorizovaným koníkem, 
který ulehčuje manipulaci s obrobky při 
používání jeřábových systémů. jako u všech 

Optické měření

systémů Opticline pro měření rotačních 
součástí má WMs vestavěny kalibrační 
standardy, jejichž délka a průměr jsou 
skenovány během každého cyklu měření.

Horizontální WMS

Opticline AmW ▪ Wms

Vertikální AMV

Optické systémy pro měření velkých součástí jsou k dispozici v horizontální a vertikální verzi. 
V horizontální verzi je automatické nakládání speciálně konstruováno
pro použití přímo ve výrobním provozu. Manuální nakládání ve vertikální verzi
se používá v měřicí místnosti.
Obě řady AMV a WM pracují se softwarem TURBO OPTic 3.
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Grafický software Turbo Optic 3 nabízí jednoduché, jasné a intuitivní ovládání měřicího systému Opticline. 
Profil obrobku lze snadno získat a změřit podobně jako je tomu u profilprojektoru. 
Výsledky jsou vyhodnocovány přímo nebo pomocí libovolného softwarového systému sPc. Testy způsobilosti obrobku lze provádět pomocí
Qs-sTAT, který je součástí opce.
Výsledky měření lze zobrazit na obrazovce v grafickém formátu. Protokoly lze vybrat z předem definovaného seznamu standardních formátů, 
nebo dle vlastních potřeb zákazníka.

Regulační karta Výsledky měření Ruční měření

Turbo Optic 3

Optické měření
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měření drsnOsti A prOfilu pOVrchu

hOmmel-etAmic W5
Přenosné zařízení pro měření drsnosti povrchu

turbO dAtAWin
Software pro vyhodnocování drsnosti povrchu

hOmmel-etAmic W10
Přenosné zařízení pro měření drsnosti povrchu

hOmmel-etAmic W20
Přenosné zařízení pro měření drsnosti a vlnitosti povrchu

hOmmel-etAmic W55
Přístroj pro měření drsnosti a vlnitosti povrchu

hOmmel-etAmic t8000 drsnOměr
Měřicí pracoviště pro měření drsnosti a vlnitosti povrchu

hOmmel-etAmic t8000 prOfilOměr
Měřicí pracoviště pro měření profilu povrchu

hOmmel-etAmic t8000 surfscAn
Měření drsnosti a profilu povrchu

HOMMEL-ETAMIC NANOSCAN
Měření profilu a úpravy povrchu s vysokou přesností

t8000 sOftWAre
Software pro vyhodnocování drsnosti a profilu povrchu

příslušenstVí

snímAče
Snímače drsnosti
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Přenosný	dílenský	přístroj	na	měření	
drsnosti	povrchu	třídy	přesnosti	1	
podle	DIN	4772.	Praktický	jednoduchý	
přístroj	pro	okamžité	použití	s	25	
parametry	drsnosti.		Používá	
osvědčené	snímače	T1E	
(kompatibilní	v	celé	řadě	W).	
Ovládání	v	češtině.

Typ	přístroje W5

Parametry drsnosti

DiN EN isO 4287 – Ra (Bs1134, ANsi B46.1), Rz, Rt, Rq, Rsm, Rmr(%), Rmr(µm), Rp, 
Rmax (dříve Rz1max)
DiN EN isO 13565 - Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2
MOTiF - R, AR, Rx
AsME B46 – Rpm
jis – Rz-jis, Ry-jis (viz DiN EN isO 4287 parametr Rz), tp(%), tp(µm –odpovídá Rmr),
DiN EN 10049 -  RPc
Daimler DB N 31007 - R3z

Délky měřeného úseku (it) 1,5 / 4,8 / 15,0 mm

snímač T1 induktívní snímač  hrot 2µm/90°  přítlačná síla 1,5 mN

Měřicí rozsah
(rozlišení)

T1E ±100 µm / 5 nm

T3E ±320 (+210/-110)/ 5 nm

Třída přesnosti 1 dle DiN 4772 (±5%)

cut-off (isO/jis) 0,25 / 0,8 / 2,5mm

Filtry

DiN EN  isO 11562 - fázově korektní Gaussův filtr 50% (digitální) s normovanými cut-offy
 DiN EN isO 13565-1 dvojnásobný Gaussův filtr k výpočtu materiálového 

podílu ( Rk-parametrů)
Ls – filtr chvění DiN EN isO 3274, krátkovlnná mezní vlnová délka v mm (lc/ls) 

Vyp/ 30 / 100 / 300

Rozlišení 0,005 µm

Rozměry D x V x š (mm) 128 x 63 x 50

Hmotnost (g) 270

Napájení 1800 mA Li-ion akumulátor
Termotiskárna	P5
Rozměry D x V x š (mm) Hmotnost (g) Typ papíru Propojení Napájení

160x46x90 350 57 mm x 10 m Propojovací kabel
Bluetooth

100 V - 240 V
Ni-MH-Akku 1500mA

hOmmel-etAmic W5
přenosné zařízení pro měření drsnosti povrchu

přístroj W5 + tiskárna P5

Popis
Přenosný přístroj s vlastním Li-ion  »
akumulátorem až na 800 měření
Měřicí rozsah/rozlišení 320µm  »
(-210/+110) / 5nm se snímačem T3E
Barevný grafický displej 2“ TFT »
Bluetooth class1/UsB 2.0 rozhraní  »
(i pro nabíjení)
LED osvětlení snímače při měření »
Vlastní stativové nožičky, výškově  »
stavitelné
5 měřicích programů »
Vestavěná micro sD karta  »
s pamětí na 10 tis. měření 
(5 programů, každý 2 tis. měření)

  

 

Pětiřádkový barevný displej

Transportní kufřík přístroje a příslušenství
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Při použití HOMMEL-ETAMic W5 či W10 poskytuje vyhodnocovací software TURBO DATAWiN větší funkčnost a zhotovování monitorových 
a tiskových formulářů. software lze snadno používat a poskytuje parametry hodnocení v uživatelsky přívětivém prostředí. 
Turbo Datawin je vybaven vzdáleným ovládacím zařízením pro HOMMEL-ETAMic W5/W10. Parametry jsou automaticky přeneseny
do počítače. 

Vlastnosti
Výpočet všech aktuálních parametrů »
Rozsáhlá grafická analýza profilů »
Vysoký komfort ovládání »
jednoduché vytvoření měřicích programů »
Možnost komunikace se všemi drsnoměry HOMMEL-ETAMic »
Fourierova analýza »
Hromadný přepočet parametrů podle změněných »
měřicích podmínek
Nejmenší zobrazená hodnota 0,01 µm »

software pro vyhodnocování drsnosti povrchu

turbO dAtAWin

Příklad protokolu
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Hommel-Etamic W10 představuje novou 
generaci drsnoměrů, které v sobě integrují 
nejnovější technologie. Hodí se jak do 
laboratoře, tak i do dílenského prostředí. 
Přístroj je nezávislý na síti a velká dotyková 
obrazovka umožňuje rychlý přístup do 
měřicích programů. Posuvová jednotka 
komunikuje s přístrojem bezdrátově nebo 
prostřednictvím kabelu a pomocí LED 
diod osvětlí měřicí místo při zhoršených 
světelných podmínkách. Drsnoměr je uložen 
v přenosném kufříku.

Typ	přístroje W10

standardní parametry Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, Rpc, Rsm, Rmr(c), Rp, Rv, Rpm, R3z, Rsk, Rku, Rdc, Rmr,  Rdq, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rpk*, Rvk*, Vo, Pa, Pz, Pmax, Pt, 
PPc, Psm, Pmr(c), Pp, Pv, Ppm, Psk, Pku, Pq, Pdc, Pmr, Pdq, R, Rx, AR, P, dc (cR, cL, cF), Nr, Nw

Délky měřeného úseku (it) 0,48 / 1,5 / 4,8 / 15  mm nebo variabilní od 0,1 do 17,5 mm

Měřicí rozsah / Rozlišení ± 100 µm / 5 nm ± 320 µm / 40 nm

Třída přesnosti 1 dle DiN 4772

Rozměry D x V x š (mm) Hmotnost (g) Posuvový přístroj snímač Napájení

224 x 226 x 70 980 LV17 snímač s kluznou patkou- relativní 
snímání drsnosti

115 V/240 /
Li-ion

Technická	data	posuvového	přístroje	-	LV17

Rozměry D x V x š (mm) Hmotnost (g) Délka měřeného úseku (lt) Ovládání

151 x 50 x 50 275 Do 17,5 mm integrované tlačítko sTART

Popis
Bezkabelové propojení mezi přístrojem a posuvovou jednotkou pomocí Bluetooth class1/UsB 2.0 rozhraní (i pro nabíjení)  »
Velký dotykový displej s uživatelským menu pro nastavení měřících podmínek a parametrů »
7 měřicích programů + 1 na kalibraci »
Velký rozsah měření při vysokém rozlišení  »
Paměť na 500 profilů a 2000 měření »
Grafické vyhodnocení tolerancí  »
Opěrné prizma pro ochranu snímače s LED diodovým osvětlením měřicího místa »
Možnost příčného měření otočením snímače o 90° a měření  vzhůru nohama »
integrovaná termotiskárna a etalon drsnosti  »
Automatické rozpoznání typu připojeného snímače ±100/±300 µm  »
Kompatibilní se všemi typy relativních snímačů řady W  »
„V“ drážka na těle přístroje pro uložení malých kulatých dílů »
Možnost připojení na Pc a dálkového řízení  »
Rozsáhlé příslušenství  »
Volitelný software Turbo Datawin v českém jazyce »

přenosné zařízení pro měření drsnosti povrchu

hOmmel-etAmic W10

Dílenský drsnoměr W10 pro relativní snímání.

Barevný dotykový displej

Ověřovací měření na vestavěném etanolu drsnosti
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HOMMEL-ETAMic W20 wave vychází z konceptu W10.
Má identické provozní vlastnosti. Mimo parametry R (drsnost) dokáže 
W20 měřit i parametry P (profil) a W (vlnitost). W20 lze použít jako 
přenosnou jednotku v dílenském prostředí nebo může poskytnout 
ekonomicky velmi příznivý měřicí systém s absolutním snímáním.

Typ	přístroje W20

standardní parametry
Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, Rpc, Rsm, Rmr(c), Rp, Rv, Rpm, R3z, Rsk, Rku, Rdc, Rmr,  Rdq, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rpk*, Rvk*, Vo, Pa, Pz, Pmax, Pt, PPc, 
Psm, Pmr(c), Pp, Pv, Ppm, Psk, Pku, Pq, Pdc, Pmr, Pdq, R, Rx, AR, P, dc (cR, cL, cF), Nr, Nw, Wa, Wz, Wmax, Wt, WPc, Wsm, Wg, Wp, Wv, Wpm, 

Wsk, Wku, Wdq, W, Wx, Wte, AW

Délky měřeného úseku (it) 0,48 / 1,5 / 4,8 / 15  mm nebo variabilní od 0,1 do 20 mm

Měřicí rozsah / Rozlišení ± 80 µm / 5 nm ± 600 µm / 40 nm

Třída přesnosti 1 dle DiN 4772

Rozměry D x V x š (mm) Hmotnost (g) Posuvová jednotka snímač Napájení

224 x 226 x 70 980 Waveline 20 snímač bez kluzné patky - absolutní snímání drsnosti
115 V/240 /

Li-ion

Technická	data	posuvového	přístroje	-	Waveline	20

Rozměry D x V x š (mm) Hmotnost (g) Délka měřeného úseku (lt) Ovládání

242 x 54 x 74 1100 Do 20 mm integrované tlačítko sTART

přenosné zařízení pro měření drsnosti a vlnitosti povrchu

hOmmel-etAmic W20

Popis
Technická data přístroje jsou shodná  »
jako u W10
Měří parametry drsnosti, profilu  »
a vlnitosti povrchu
Absolutní snímání drsnosti povrchu  »
s možností vyhodnocení R, P a W 
parametrů
Měřicí pracoviště se žulovou deskou  »
a sloupem je určeno k měření 
v laboratorních podmínkách
Rozsáhlý sortiment různých typů snímačů  »
a snímacích ramínek
snímač se sám spouští na měřenou pozici »

Dílenský drsnoměr 

W20 pro 

absolutní snímání
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Typ	přístroje W55

Parametry

Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, Rsk, imo, io, Rdq, da, in, La, lq, Rz-isO, R3z, Rpm, Rp3z, R3zm, 
Rp, D, RPc, Rsm, ir, Rku, tpif, tpia, tpip, tpic, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, Rz5, Rmr, Rmr%, 

Api, Rpk*, Rpk, Rk, Rvk*, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo(70%)0,01* Rv/Rk, Pt, Pp, Pz, Pa, 
Pq, Psk, Psm, Pdq, ip, Pku, tpaf, tpaa, tpab, tpac, Pmr0, APa, APa%, Pmr, Pmr%, Wt, 

Wp, Wz, Wa, Wq, Wsk, Wsm, Wdq, iw, Wku, R, Rx, AR, Nr, W, Wx, AW, Nw, Wte, 
Tpaf(cR,cL,cF), Rz-jis, Rmax-jis. 

Délky měřeného úseku (it) 0,48 / 1,5 / 4,8 / 15  mm nebo variabilní od 0,1 do 200 mm
(dle typu posuvového přístroje)

Měřicí rozsah / Rozlišení ± 8 µm / 1 nm ± 80 µm / 10 nm ± 400 µm / 50 nm ± 800 µm / 100 nm

Třída přesnosti 1 dle DiN 4772

statistika průměr, směrodatná odchylka, min., max., histogram
(z 1-999 měření)

Vyhodnocovací jednotka HOMMEL-ETAMic 
W55 poskytuje přesné výsledky měření 
drsnosti povrchu. jednotka má robustní 
a ergonomický design a je vhodná
pro použití v dílenském prostředí. systém
je kompatibilní s různými posuvovými přístroji 
a může být dodán s volitelnou granitovou 
deskou a měřicím sloupem. Konfiguraci 
měřicího pracoviště lze přizpůsobit 
konkrétním požadavkům zákazníka.

Popis
 Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro  »
použití v dílenském prostředí
Robustní hliníková skříň  »
10” TFT dotyková obrazovka s jasnými  »
funkcemi nabídky 
Propočet všech běžných parametrů  »
drsnosti a vlnitosti povrchu
Konfigurace UsB, LAN, WLAN, Rs232  »
a sběrnice cAN
Kapacita až pro 30 programů  »
integrovaná statistika »
Pracuje pod operačním systémem  »
Windows Embedded

přístroj pro měření drsnosti a vlnitosti povrchu

hOmmel-etAmic W55

HOMMEL-ETAMIC W55

Waveline 20

stojan Wavelift 20/300 s T-drážkou

stolek MT2

prizmo

Příklad výsledku měření.
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systém HOMMEL-ETAMic T8000 je 
flexibilním řešením pro měření drsnosti 
a vlnitosti povrchu jednotlivých součástek. 
systém T8000 má stavebnicový design, 
který umožňuje vzájemné propojení různých 
posuvových jednotek, typů snímačů, sloupů 
a granitových desek. 

Popis
Různé softwarové moduly jsou k dispozici  »
pro měření drsnosti, vlnitosti, profilů 
a topografie
Možnosti volby cNc umožňují  »
automatizované měření a vyhodnocení
jednoduchý a intuitivní software »
Vzhled obrazovky pro měření a tisk lze  »
přizpůsobit požadavkům jednotlivých 
uživatelů
standardní rozhraní pro statistické  »
zpracování dat (Qs-sTAT)

Typ	přístroje T8000

Posuvový	
přístroj

Maximální dráha 
/ mm

Posuvová rychlost 
mm/s Přesnost vedení Měřicí 

systém Rozlišení Přesnost osy X

Waveline 120 120 0,1 - 3,00 ≤0,4 µm/120 mm Lineární 
pravítko 0,01/0,1 µm ±1,0µm

Waveline 200 200 0,1 - 3,00 ≤0,8 µm/200 mm Lineární 
pravítko 0,01/0,1 µm ±1,0µm

Měřicí	sloupy Výškový posuv mm Posuvová rychlost 
mm/s

Wavelift 400 
Manual 400 Manual

Wavelift 400 400 0,1 - 12,0

Wavelift 800 800 0,1 - 12,0

Naklápěcí	
jednotka Rozsah přestavění jemné stavění Opakovatelnost

s jemným 
stavěním ±45,0 ±5,0 ˉ

s hrubým 
stavěním ±45,0 ˉ ˉ

s motorickým 
stavěním ±45,0 ˉ 0,005º

Granitové	
desky

Rozměry
D x š x V (mm)

Hmotnost
(kg)

630 630 x 500 x 100 93

780 780 x 500 x 100 117

1000 1000 x 500 x 140 150

Parametry

Drsnost 
isO 4287

Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, Rsk, lmo, lo, Rdq, da, ln, La, Lq, Rz-isO, R3z, Rpm, Rp3z, R3zm, Rp, D, RPc, 
Rsm, Rpm/R3z, lr, Rku, tpif, tpia, tpip, tpic, Rt/Ra, Rz1, Rz2, Rz, Rz4, Rz5, Rmr, Rmr%, Api

Rk isO  13565-1 až 
13565-3 Rpk*, Rpk, Rk, Rvk*, Rvk, Mr1, Mr 2, A1, A2, Vo (70 %) 0,01*, Rv / Rk, Rvq, Rmq

Primární profil isO 
4287 Pt´, Pp, Pz, Pa, Pq, Psk, Psm, Pdq, lp, Pku, tpaf, tpaa, tpab, tpac, Pmr0, Apa, APa%, Pmr, Pmr%

Vlnitost isO 4287
Wt´, Wp, Wz, Wa, Wq, Wsk, Wsm, Wdq, Wdc, lw, Wku, WD1t´, WD1p, WD1z, WD1a, WD1q, 

WD1sk, WD1sm, WD1dq, WD1lw, WD1Pc, WD2t`, WD2p, WD2z, WD2a, WD2q, WD2sk, WD2sm, 
WD2dq, WD2lw, WD2ku, WD2Pc

Vlnitost podle 
VDA 2007 WDc, WDt, WDsm

Motif DiN EN isO 
12085 R, Rx, AR, Nr, W, Wx, AW, Nw, Wte, Tpaf (cR, cL, cF)

jis B - 0601 Rz-jis; Rmax-jis

měřicí pracoviště pro měření drsnosti a vlnitosti povrchu

hOmmel-etAmic t8000 drsnOměr

Možnost kombinace měření 

drsnosti a profilu

povrchu

Detail umístění snímače 

drsnosti

TKU 300/600

HOMMEL-ETAMIC T8000, křížový stolek MT1, stůl GTR
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systém HOMMEL-ETAMic T8000 contour je 
flexibilním řešením pro měření geometrických 
tvarů. systém T8000 má stavebnicový 
design, který umožňuje vzájemné propojení 
různých posuvových jednotek, typů snímačů 
na profil, sloupů a granitových desek. 

Popis
 Vyhodnocování vzdáleností, úhlů, tvarů,  »
velikosti a průběhu rádiusů
Vysoce přesné pozicování v ose X a Z. »

Typ	přístroje	 T8000	Contour

snímač Maximální zdvih
v ose Z (mm) Rozlišení v ose Z (µm) standardní délka 

raménka (mm) Typ sondy

Wavecontour digital 60 0,05 230 lineární měřítko

Wavecontour digiscan 60/90 0,05 230/345 lineární měřítko

Wavecontour surfscan 6 0,006 75 vysoce přesný, indukční systém s 20 bitovým A/D převodníkem

Posuvový přístroj Maximální dráha / mm Posuvová rychlost mm/s Přesnost vedení Měřicí systém Rozlišení Přesnost osy X

Waveline 120 120 0,1-3,00 ≤0,4 µm/120 mm Lineární pravítko 0,01/0,1 µm ±1,0 µm

Waveline 200 200 0,1-3,00 ≤0,8 µm/200 mm Lineární pravítko 0,01/0,1 µm ±1,0 µm

Měřicí sloupy Výškový posuv mm Posuvová rychlost mm/s

Wavelift 400 400 0,1-12,0

Wavelift 800 800 0,1-12,0

Naklápěcí jednotka Rozsah přestavění jemné stavění Opakovatelnost

s jemným stavěním ±45,0º ±5,0º ˉ

s hrubým stavěním ±45,0º ˉ ˉ

s motorickým stavěním ±45,0º ˉ 0,005º

Granitové desky Rozměry D x š x V (mm) Hmotnost (Kg)

630 630 x 500 x 100 93

780 780 x 500 x 100 117

1000 1000 x 500 x 140 150

Contour	vyhodnocení Bod, bod na profilu, úhel, rádius, vzdálenost, přímky, přímky na profilu, porovnání, vyrovnání
a otočení profilu, import-export DXF, sPc statistika

měřicí pracoviště pro měření profilu povrchu

hOmmel-etAmic t8000 prOfilOměr

Wavecontour digital Wavecontour digiscan Wavecontour Surfscan

HOMMEL-ETAMIC T8000 Countour digital se stolem GTR
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měřicí pracoviště pro měření profilu povrchu

hOmmel-etAmic c8000 prOfilOměr

systém HOMMEL-ETAMic c8000 je ekonomické řešení pro měření 
geometrických tvarů - profilů. 

Sestava
granitová deska 780 x 500 x 100 mm s T drážkou »
měřicí sloup wavelift 400 s motorickým posuvem »
hrubé naklápění ±45° »
posuvový přístroj waveline 120 nebo 200 »
profilové snímací zařízení Wavecontour zdvih 6 mm,  »
60 mm nebo 90 mm
mikrometrický stolek MT1 160 x 160 mm »
kalibrační sada »
vyhodnocovací jednotka Pc s LcD monitorem »
barevná tiskárna »
software TURBO  » WAVE, EVOVis

Profilové	snímací	zařízení	wavecontour	digital

snímací systém lineární pravítko

max. zdvih (Z) 60 mm se standardním ramínkem 

rozlišení v ose Z max 0,05 µm (v rozsahu 60 mm)

rozlišení v ose X waveline  advanced: 0,1 µm waveline  top: 0,01 µm

přítlačná síla 0 až 20 mN

max úhel stoupání /klesání 77°/88°

Profilové	snímací	zařízení	wavecontour	digiscan

snímací systém lineární pravítko

max. zdvih (Z) 60 mm (90 mm) se standardním ramínkem 

rozlišení v ose Z max 0,05 µm (v rozsahu 60 mm)

rozlišení v ose X waveline  advanced: 0,1 µm waveline  top: 0,01 µm

přítlačná síla elektronicky nastavitelná

max úhel stoupání/klesání 77°/88°

Ramínko magneticky upnuté, idenfikace čipem

Profilové	snímací	zařízení	wavecontour	surfscan

snímací systém lineární pravítko

max. zdvih (Z) 6 mm se standardním ramínkem 12 mm s prodlouženým ramínkem

rozlišení v ose Z max 6 nm

rozlišení v ose X waveline advanced: 0,1 µm waveline top: 0,01 µm

přítlačná síla 0 až 20 mN

max úhel stoupání/klesání 77°/88°

Ramínko magneticky upnuté, identifikace čipem

Ramínko TA-60 do díry od Ø 4,5 mm

Ramínko TA-60 s rubínovou kuličkou,

rádius 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5Ramínko TA-60 standard

Základní	typy	ramínek

Dodávané	sestavy		přístrojů	C8000

Typ přístroje X osa Z osa snímač

c8000 120d 120 60 Wavecontour digital

c8000 200d 200 60 Wavecontour digital

c8000 120 digiscan 120 60/90 Wavecontour digiscan

c8000 200 digiscan 200 60/90 Wavecontour digiscan

HOMMEL-ETAMIC C8000 digiscan
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měření drsnosti a profilu povrchu

HOMMEL-ETAMIC T8000 surfscan

Typ	přístroje surfscan

Měřicí systém Vysoce přesný, indukční systém s 20 Bitovým A / D převodníkem

Měřicí rozsah 6 mm (s ramínkem l=75mm)

Rozlišení v ose Z 6,0 nm

Přítlačná síla ±1 – 20 mN, ručně

Typ snímacího hrotu Profil / tvrdokovový hrot: 20 µm; 
Drsnost a profil / diamantový hrot: 2 µm/90°, 10 µm/60° 

výška ramínka 8 mm
délka ramínka 75 mm

HOMMEL-ETAMic T8000 surfscan je velmi 
přesný systém měření s rozlišením
6 nm v celém rozsahu měření 6 mm
(± 3 mm). To umožňuje souběžné měření 
parametrů drsnosti a profilu v jedné měřicí 
dráze. Magnetický držák snímacího ramínka 
umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu 
a zaručuje maximální bezpečnost
při obsluze zařízení.

snímač surfscan lze integrovat
do všech měřicích stanic T8000, které jsou 
konfigurovány posuvovými jednotkami 
Waveline 60, 120 či 200 a vyhodnocovací 
jednotkou T8000. V této konfiguraci
lze dosáhnout posuvové délky
až 200 mm.

Popis
 Kombinované měření profilu a drsnosti »
Rozsah 6 mm »
Rozlišení 6 nanometrů »
Magnetické upínání ramínka »
Plné ovládání cNc »
Uživatelsky přívětivý software »

Kombinace vyhodnocení profilu a drsnosti povrchu na dráze kuličkového ložiska
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měření drsnosti a profilu povrchu s vysokou přesností

HOMMEL-ETAMIC nanoscan 855

HOMMEL-ETAMic nanoscan 855 
poskytuje velké rozpětí měření 
s rozlišením méně než nanometr.
Tento systém kombinuje měření drsnosti
a profilu s rozsahem měření 24 mm.
Takovéto přesnosti je docíleno pomocí 
laserových interferometrů v kombinaci 
s optickým měřítkem s vysokým 
rozlišením.
Tato technologie umožňuje jednoduché 
řešení těch nejsložitějších
úkolů měření.

Typ	přístroje	 nanocsan

Měřicí rozsah 24 mm

Rozlišení 0,6 nanometru

Přítlačná síla 0,1 mN to 50 mN, programovatelná

Pozice snímače Z+ / Z- , programovatelná, regulovatelná

Ochrana hrotu snímače elektronické omezení rychlosti klesání

Limit switch programovatelný

Pozicování v ose Z ±10 µm

Snímací	ramínko 	

Délka snímacího ramínka (standard) 90 mm

Typ hrotu 2 µm / 60°

Upnutí ramínka magnetické s protikolizní ochranou

Detekce ramínka RFiD chip

Posuvová	jednotka  

Délka posuvu 200 mm

Rozlišení 10 nm

Měřicí rychlost 0,1 – 3 mm/sec

Pozicovací rychlost max. 9 mm/sec

Přesnost vedení ≤ 0,4 µm / 200 mm

Měřicí	sloup 	

Výška 550 mm

Přesnost 0,5 µm / 100 mm

Rychlost 0,1 - 50 mm/sec

Opakovatelnost pozicování ≤ 10 µm

Měřicí	pracoviště 	

Granitová deska 850 x 600 x 140 mm

Tlumení aktivní antivibrační tlumení

Měřicí pracoviště 1330 x 780 mm

Pracovní stůl 880 x 780 mm

Ochranný box opce

Popis
Rozlišení 0,6 nanometrů s rozsahem  »
měření 24 mm
Programovatelná a zaměnitelná  »
snímací ramínka
Automatické rozeznání typu snímacího  »
ramínka pomocí čipu  umožňuje 
snadné použití více ramínek
chyby v měření a provozu jsou  »
minimalizovány pomocí elektronické 
identifikace ve snímacím ramínku
Rozsah měření 24  mm umožňuje  »
provádět měření drsnosti a profilu na 
šikmých a velmi zakřivených plochách
Umožňuje měření malých otvorů  »
a komplexní geometrie obrobků
Přesné nastavení polohy hrotu sondy  »
umožňuje dosahovat přesné pozice 
v otvorech
Posuvová délka max. 200  mm. »
Měřicí sloup umožňuje vertikální pohyb  »
550  mm
Osy řízené počítačem zajišťují  »
vysokorychlostní a plně automatické 
měření
Úlohy měření lze nastavit  »
a provádět přímo na panelu obsluhy
Pracovní stanice s aktivním tlumením  »
vibrací, velmi přesnou posuvovou 
jednotkou a stabilním měřicím sloupem 
zaručují optimální výsledky
Vhodné pro aplikace v měřicí místnosti  »
i dílenském prostředí

HOMMEL-ETAMIC nanoscan 855 s křížovým stolkem MT1
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měření profilu a úpravy povrchu s vysokou přesností

HOMMEL-ETAMIC nanoscan

Měření drsnosti a profilu povrchu kuličkového šroubu

Měření na normálu profilu KN8

Měření profilu povrchu kuličkového ložiska

Měření optické čočky
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software pro vyhodnocování drsnosti a profilu povrchu, kruhovitosti - eVOVis

EVOVIS
EVOVis je nejnovější softwarové řešení 
T8000 pro Win7. Umožňuje vyhodnocení 
drsnosti povrchu a profilu pomocí 
jednoho měřicího pohybu.
software EVOVis v kombinaci 
s oboustranným dotykem vyhodnocuje 
současně dva nasnímané profily - 
úloha typu průměr a tvar průvlaku. 
Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny 
a na obrazovce přehledně zobrazeny 
v jednom diagramu. 

EVOVIS
Ukázka společného měření 
a vyhodnocení tvaru profilu a drsnosti, 
sestavení protokolu a nastavení systému.

EVOVIS
Ukázka společného měření 
a vyhodnocení dvou profilů.

t8000 sOftWAre
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Turbowave, předchůdce dnešního Evovisu, 
je stále využíván pro laboratorní přístroj 
nanoscan 855.
Program zahrnuje dva softwarové moduly –  
– drsnost a kontura.
Volitelně lze program doplnit o datový export 
qs-sTAT dle specifikace AQDEF, vyhodnocení 
dominantní vlnitosti, cNc řízení a 3D 
vyhodnocení povrchů HOMMEL MAP.

Vlastnosti
software pracuje v prostředí Windows 32bit »
jednoduchá a přehledná konfigurace  »
měřicích podmínek a parametrů
Logicky řazené menu a lehce srozumitelná  »
ovládací tlačítka
Přehledné řízení všech měřicích   »
a vyhodnocovacích funkcí
Rozsáhlé možnosti vyhodnocování kontur  »
a drsnosti dle mezinárodních norem
Vlastní nástrojové lišty »
Ochrana heslem »
jednoduchá kalibrace s průvodcem »
snadné programování cNc (volitelně) »

Modul	drsnost
je vhodný pro snadné provádění komplexních 
měření drsnosti povrchu. Tento modul 
umožňuje obsluze změřit všechny běžné 
parametry drsnosti a vlnitosti. Umožňuje 
přesné nastavení polohy posuvové jednotky 
v manuálním či počítačem řízeném režimu 
a zobrazuje polohu snímání vůči obrobku. 
snímací signály jsou zobrazeny graficky 
i číselně.

Modul	kontura
je uživatelsky příjemný a řízený pomocí 
ikon, který umožňuje provádění přesného 
měření profilů a jeho rychlé a efektivní 
vyhodnocování. Měřené vlastnosti jako 
vzdálenosti, úhly či poloměry jsou zobrazeny 
přímo na obrazovce a lze snadno určit jejich 
odchylku pomocí norem z nákresů. Výsledky 
měření mohou být odeslány v různých 
formátech pro zpracování v programu Excel 
nebo v souborech programů pro statistiku. 
Za účelem srovnání jsou rovněž k dispozici 
funkce překrytí profilů ve formátu DXF. 

software pro vyhodnocování drsnosti a profilu povrchu - turbO WAVe
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K měřicímu pracovišti T8000 je k dispozici velké množství doplňků, které lze využít pro mnoho různých aplikací na měření drsnosti, vlnitosti 
povrchu a profilu. Výběr z dostupných doplňků je uveden níže.

příslušenstVí

Paralelní svěrák M32 s šířkou čelistí 32 mm
(nebo 50 mm)

Pozicovací mikrometrický 
stolek

Naklápěcí paralelní svěrák GF32 
s šířkou čelistí 32 mm

Broušené prizma 
pro uložení rotačních součástí

Tvrdokovový etalon
drsnosti s kalibračním protokolem

Motorická 
naklápěcí jednotka Wavetilt

Etalon profilu - KN8
Motorický pozicioner - stolek s motorickým 

krokovým pohybem v ose Y
pro topografická měření

Waverotor pro radiální měření
na rotačních dílech (topografie, Drall)
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K měřicímu pracovišti T8000 je k dispozici velké množství relativních a absolutních snímačů, které lze využít pro mnoho různých aplikací na 
měření drsnosti, vlnitosti a profilu povrchu. Výběr dostupných snímačů je uveden níže.

snímače drsnosti
snímAče

TKU	300/600
• univerzální snímač v mnoha provedení

• snímač se zdvihem 300 μm

• varianta se zdvihem 100 μm

• rádius hrotu diamantu 2 nebo 5 μm

• možnost magnetického upnutí ramínka

TKU300/600 - univerzální snímač
s výměnnými doteky

TKK 50 pro měření
na konkávních a konvexních plochách

TKO 50 pro měření v otvorech od ø 2 mm TKLS 100 pro měření na velmi malých dílech
TKLK 100 pro měření

ve velmi malých otvorech od ø 1,1 mm

TKD 100 pro měření od čela TKL 100 pro měření R, P a W parametrů TKZ 100 pro měření ozubení
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HOMMEL-etAmic f50
Systémy pro měření úchylek tvaru a polohy - kruhoměry

hOmmel-etAmic f135/155
Systémy pro měření úchylek tvaru a polohy - kruhoměry

HOMMEL-etAmic f435/f455
Automatický systém na měření úchylek tvaru a polohy

hOmmel-etAmic fms 7200 ∙ 8200 ∙ 9200
Automatický systém na měření úchylek tvaru a polohy

hOmmel-etAmic rOundscAn 500
Kombinované měření kruhovitosti a drsnosti povrchů

turbO fOrm
Software pro vyhodnocení kruhovitosti

turbO fOrm Opce
Možnosti rozšíření softwaru Turbo Form

měření úchylek pOlOhy A tVAru
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HOMMEL-ETAMic F50 je kompaktním 
systémem na měření kruhovitosti.
skládá se z otočného stolu na vzduchovém 
ložisku a jednoduchého systému
pro manuální uchycení obrobku.
stálá rychlost měření a nastavitelná 
vertikální osa zajišťují maximální flexibilitu 
a jednoduchost používání.
Kompaktní design F50 umožňuje
snadnou manipulaci s přístrojem.

Typ	stroje F50

Měřicí	rozsah

Vzdálenost os c a Z 195 mm

Maximální měřitelný průměr 300 mm

Maximální měřitelná výška 320 mm (560 mm)

Maximální zatížení stolu 25 kg

Rotační	osa	(C	osa)

Průměr otočného stolu 150 mm

Vyrovnání obrobku manuálně

Úchylka kruhovitosti v rovině otočného stolu 0,05 µm

*Úchylka kruhovitosti v rovině otočného stolu 0,025 µm

Axiální házení 0,05 µm

*Axiální házení 0,025 µm

Rozsah centrování +/- 2 mm

Rozsah naklápění +/- 0,6˚

Rotační ložisko Vzduch

Rozsah otáček stolku 1 - 10 ot/min

Vertikální	osa	(Z	osa)

Efektivní výška 300 mm

Horizontální	osa	(R	osa)

Efektivní délka 160 mm

Rozměry	/	Hmotnost

Délka 475 mm (675 mm)

šířka 285 mm

Výška 710 mm

Hmotnost cca 60 kg
 
Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 w/ot; 6 ot/min.; Lsc, podle DiN 1101.
*  Hodnota maximální odchylky od referenční kružnice Lsci, filtr 0-15 w/ot, 6 ot/min.

 

systémy pro měření úchylek tvaru a polohy - kruhoměry

hOmmel-etAmic f50

Popis
Kompaktní design »
Nosnost: 25 kg »
manuální Z osa nastavitelná  »
až do 450 mm
snímač rozsah ± 1000 µm »

Motorická osa C

Měřicí parametry

F50

HOMMEL-ETAMIC F50 s upínacím sklíčidlem
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Typ	stroje F135/F155

Měřicí	rozsah

Vzdálenost os c a Z 270 mm

Maximální měřitelný průměr 320 mm

Maximální měřitelná výška 350/550 mm

Maximální zatížení stolu 25 kg

Rotační	osa	(C	osa)

Průměr otočného stolu 150 mm

Vyrovnání obrobku manuálně

Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu 0,03 µm + 0,0005 µm/mm měřené výšky

*Úchylka kruhovitosti v rovině otočného stolu 0,015 µm + 0,00025 µm/mm měřené výšky

Axiální házení 0,04 µm + 0,0005 µm/mm rádiusu

*Axiální házení 0,02 µm + 0,00025 µm/mm rádiusu

Rozsah centrování +/- 2 mm

Rozsah naklápění +/- 0,6˚

Rychlost otáček 1-10 ot/min

Rotační ložisko Vzduch

Vertikální	osa	(Z	osa)

Efektivní výška 350/550 mm

Úchylka přímosti 0,15 µm/100 mm (0,3 µm/350 mm/0,4 µm/550 mm)

Rovnoběžnost os c a Z 0,8 µm/350 mm/1,3 µm/550 mm

Protikolizní ochrana ano

Horizontální	osa	(R	osa)

Efektivní délka 220 mm

Kolmost os c a R -

Rozměry	/	Hmotnost

Délka 700 mm

šířka 410 mm

Výška 950 mm

Hmotnost cca 185 kg
 
Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 w/ot; 6 ot/min.; Lsc, podle DiN 1101.
*  Hodnota maximální odchylky od referenční kružnice Lsci, filtr 0-15 w/ot, 6 ot/min.

systémy pro měření úchylek tvaru a polohy - kruhoměry

hOmmel-etAmic f135/f155

Motorická osa C, Z 

Měřicí parametry

F135

Popis
Otočný stůl na vzduchovém ložisku  »
s průměrem 150 mm
Nosnost: 25 kg »
Efektivní délka osy R: 170 mm »
snímače s magnetickým upínáním »

HOMMEL-ETAMIC F135 
s naklápěcím modulem FS1

HOMMEL-ETAMic je ideální pro přesné měření rotačních dílů. Disponují 
velmi přesnou motorizovanou vertikální (Z) osou s efektivní výškou 
350/550 mm a motorizovanou horizontální (R) osou, která je vyrobená 
ze žuly. Tato osa není měřicí, ale v rámci opce je možné osu jako měřicí 
objednat. Tento systém pro měření kruhovitosti je vhodný zejména pro 
automatizované měření.
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hOmmel-etAmic fms 7200 ∙ 8200 ∙ 9200

Automatický systém na měření tvaru 
a polohy HOMMEL-ETAMic F435
je vhodný pro provoz cNc s plně 
automatickým vyrovnáním obrobků.
Tento systém zajišťuje minimální dobu 
měřicího cyklu a maximální komfort
pro obsluhu. 
Výška motorizované vertikální (Z) osy
je 350 mm, volitelně 550 mm pro určité 
aplikace. Otočný stůl o průměru
250 mm má vzduchové ložisko
a nosnost 40 kg.
V rámci opce je možné dokoupit měření 
drsnosti (pouze v ose Z), které vyžaduje 
uložení desky do stolu se vzduchovým 
tlumením.

Typ	stroje F435/F455

Měřicí	rozsah

Vzdálenost os c a Z 350 mm

Maximální měřitelný průměr 430 mm

Maximální měřitelná výška 350/550 mm

Maximální zatížení stolu 40 kg

Rotační	osa	(C	osa)

Průměr otočného stolu 250 mm

Vyrovnání obrobku automatické

Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu/mm výšky 0,02 µm + 0,0005 µm/mm měřené výšky

*Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu/mm výšky 0,01 µm + 0,0025 µm/mm měřené výšky

Axiální házení 0,02 µm + 0,0005 µm/mm rádiusu

*Axiální házení 0,015 µm + 0,00025 µm/mm rádiusu

Rozsah centrování +/- 2 mm

Rozsah naklápění +/- 0,6˚

Rychlost otáčení 1-12 ot/min

Rotační ložisko Vzduch

Vertikální	osa	(Z	osa)

Efektivní výška 350/550 mm

Úchylka přímosti 0,15 µm/100 mm (0,3 µm/350 mm, 0,4 µm/550 mm)

Rovnoběžnost os c a Z 0,8 µm (1,3 µm/550 mm)

Protikolizní ochrana ano

Horizontální	osa	(R	osa)

Efektivní délka 220 mm

Úchylka přímosti 0,3 µm/100 mm; 0,6 µm

Kolmost os c a R 1,2 µm

Rozměry	/	Hmotnost

Délka 790 mm

šířka 510 mm

Výška s osou Z 350 mm (se stolem) 960 mm

Výška s osou Z 550 mm (se stolem) 1160 mm

Hmotnost (bez stolu) 300 kg

Všechny údaje uvedené v tabulce odpovídají normě DiN 1101.

Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 W/U; 6 rpm; Lsc.

Měřeno při teplotě 20°c +/- 1°c.
 
Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 w/ot; 6 ot/min.; Lsc, podle DiN 1101.
*  Hodnota maximální odchylky od referenční kružnice Lsci, filtr 0-15 w/ot, 6 ot/min.

Automatický systém na měření úchylek tvaru a polohy

hOmmel-etAmic f435/f455

F435/F455

Motorická osa C, Z, R

Měřicí parametry

Popis
 Motorizovaná horizontální (R) osa s funkcí  »
měření
sonda s ochranou proti kolizi »
3 motorizované měřicí osy »
Automatické vyrovnání obrobku »
integrace do přístrojového stolu se  »
žulovou deskou s tlumením vibrací
Magnetické upínání snímacích ramínek »
Volitelně: motorizovaná naklápěcí  »
a otočná jednotka MDs

F435 ve verzi uložení do stolu

(stůl je v rámci opce, standardně se přístroj dodává ve verzi na stůl)

Magnetické upínání snímacího ramínka
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systém HOMMEL-ETAMic FMs je vybaven 
otočnou snímací hlavou, díky níž lze měřit 
těžké a asymetrické součásti. Tyto měřicí 
stroje se využívají
na měření různých úchylek a poloh v rovině 
X-Y, kde jsou naměřené hodnoty vzájemně 
uvedeny ve vztah. 

Typ	stroje FMS	7200 FMS	8200 FMS	9200

c osa

Ložisko vzduchové

Úchylka kruhovitosti 0,1 µm + 0,0008 µm/mm měřené výšky

Axiální házivost 0,1 µm + 0,0008 µm/mm rádiusu

Úhlové rozlišení  0,01°

Přesnost pozicování 0,1°

Z	osa	

Měřicí délka 1300 mm

Úchylka přímosti / 100 mm 0,3 µm

Úchylka přímosti / 1300 mm 2,6 µm

Přesnost pozicování 15 µm 

Měřicí rychlost 16 mm/s

R	osa	

Měřicí délka 150 mm + 100 mm relativně

Úchylka přímosti /150 mm 1,5 µm

Přesnost pozicování /150 mm 5 µm

X	osa

Měřicí délka 800 mm                          800 mm                          900 mm

Úchylka přímosti /100 mm  - 0,5 µm 0,5 µm

Úchylka přímosti celková  - 1,8 µm 2,0 µm

Přesnost pozicování celková  - 10 µm 12 µm

Y	osa

Měřicí délka 300 mm                          300 mm                          600 mm

Úchylka přímosti /100 mm  - 0,5 µm 0,5 µm

Úchylka přímosti celková  - 0,8 µm 1,5 µm

Přesnost pozicování celková  - 6 µm 10 µm

Měřicí	stůl

Rozměry 600 x 450 mm 900 x 600 mm

Maximální zatížení stolu 300 kg 750 kg

Vyrovnání obrobku automaticky

Automatický systém na měření úchylek tvaru a polohy

hOmmel-etAmic fms 7200 ∙ 8200 ∙ 9200

Měřicí parametry

Motorická osa C, Z, R, X, Y

FMS	7200

Motorická osa C, Z, R

Měřicí parametry

FMS	8200/9200

HOMMEL-ETAMIC FMS 8200

Popis
 Manuálně řízený stůl XY na vzduchovém  »
ložisku
Automatické centrování a nivelování  »
obrobku
Vysoká ochrana proti kolizi »
Přenosný terminál obsluhy stroje »
Měření otvorů u velkých součástí »
Nosnost stolu až 300 kg  »
Pojezdy na vzduchových ložiskách »

HOMMEL-ETAMIC FMS 7200
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kombinované měření kruhovitosti a drsnosti povrchů

HOMMEL-ETAMIC roundscan 500

HOMMEL-ETAMIC	roundscan

Motorická osa C, Z, R

Měřicí parametry

Vlastnosti
Vysoká přesnost polohování os »
Vynikající přesnost měření kruhovitosti  »
v celém rozsahu výšky 
Vysokorychlostní automatizované  »
centrování a nivelování
Rychlé cNc osy zkracují dobu měřicího  »
cyklu
Uživatelsky příjemný software s průvodci  »
programováním
Uživatelské rozhraní navržené tak, aby  »
vyhovovalo individuálním požadavkům
Kombinované a automatizované měření  »
tvaru a drsnosti povrchu

HOMMEL-ETAMIC	roundscan	500	–	
flexibilní	a	ergonomická	měřicí	stanice	

Kombinuje ergonomický design  »
a vynikající měřicí vlastnosti
samostatná a plně nastavitelná  »
vyhodnocovací jednotka poskytuje 
obsluze optimální komfort
Vertikální osu Z lze konfigurovat ve třech  »
polohách, záleží na dané aplikaci
Automatizovaný rotační a nakláněcí  »
modul pro rychlý provoz cNc - MDs-4
Vyhovuje pro rozměrné, těžké obrobky  »
s průměry až 550 mm, výškou až 900 mm 
a váhou až 100 kg

HOMMEL-ETAMic roundscan disponuje 
novým systémem sond vyvinutým pro 
kombinované měření kruhovitosti a drsnosti 
povrchu a novým systémem vyrovnání 
součásti. 
software Turbo Form umožňuje vyhodnocení 
a grafické zobrazení měřených parametrů.
HOMMEL-ETAMic roundscan je k dispozici 
v různých verzích, od kompaktního stolního 
provedení po kompletní měřicí stanici 
s motorickým, vertikálně nastavitelným 
pracovním stolem.

HOMMEL-ETAMIC roundscan 535

Detail otočného a naklápěcího modulu MDS-4
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Roundscan	500	-	Všestranný	
a	kompaktní	přístroj

Určeno pro širokou oblast měřicích úloh »
Volitelné vybavení:  »

Motorizovaná naklápěcí a otočná  »
jednotka MDs-4
integrované aktivní tlumení vibrací »
široká škála snímačů pro rozdílné  »
aplikace

Vyhodnocování	standardních	úloh	
měření

Používá elektronicky řízenou sondu »
Velmi přesné osy zaručují přesnost  »
vyhodnocení drsnosti, profilu a vlnitosti

Parametry úchylek tvaru a polohy
Kruhovitost »
soustřednost »
Obvodové házení »
Čelní házení »
souosost »
Válcovitost »
Kuželovitost »
celkové obvodové házení »
celkové čelní házení »
Přímost »
Rovnoběžnost »
Rovinnost »
Pravoúhlost »
Náklon »
Harmonická analýza »

Volitelně:
Tvar kužele »
Měření tloušťky »
Měření průměru »

Typ	stroje 535 555 590

Maximální průměr dílce 740 (840) mm

Maximální měřicí průměr 390 (490) mm

Maximální měřicí výška (mm) 350 550 900

Maximální zatížení stolu 600 N (1000 N)

C-osa		

Průměr otočného stolu 330 mm

Vyrovnání obrobku automaticky

Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu 0,02 µm + 0,0005 µm/mm měřené výšky

*Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu 0,01 µm + 0,00025 µm/mm měřené výšky

Axialní házení 0,03 µm + 0,0005 µm/mm rádiusu

*Axialní házení 0,015 µm + 0,00025 µm/mm rádiusu

Rozsah  centrování ± 5 mm

Rozsah naklápění ± 1°

Rychlost měření a pozicování 0,2 - 30 / ot./min

Rotační ložisko vzduch

Z-osa	

Měřicí výška (mm) 350 550 900

Úchylka přímosti (µm) 0,15/100 mm 0,25

Rovnoběžnost os c a Z (µm) 0,5 0,8 2,5

Rychlost měření a pozicování 0,2 - 50 mm/s

R-osa	

Měřicí délka 220 mm

Úchylka přímost (µm)/úchylka celkem 0,25/100 mm

Pravoúhlost os c a R 0,8 µm

Rychlost měření a pozicování 0,2 - 50 mm/s

Rozměry	/	Hmotnost	

Délka (mm) 1990 1990 1990

Hloubka (mm) 750 750 750

Výška (mm) 1760 1960 2310

Hmotnost cca (kg) 650 665 685
 
Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 w/ot; 6 ot/min.; Lsc, podle DiN 1101.
*  Hodnota maximální odchylky od referenční kružnice Lsci, filtr 0-15 w/ot, 6 ot/min.

kombinované měření kruhovitosti a drsnosti povrchů

HOMMEL-ETAMIC roundscan 500

Parametry	drsnosti	(volitelně)
Drsnost »
Profil »
Vlnitost »
Drall2 podle Daimler Norm  »
MBN 31 00 - 07 (2009)

HOMMEL-ETAMIC roundscan 535

Detail aplikace měření drsnosti a Drallu 
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Vyhodnocovací software Turbo Form
se používá ve  všech přístrojích
na měření kruhovitosti.

Vlastnosti
 intuitivní ovládání »
Vyčerpávající analýzy naměřených dat »
cNc modul »
3D analýza a harmonická analýza patří  »
mezi standardní funkce
Definice vlastních formulářů »

Opce	Turbo	Form	pro	specifické	úlohy	
měření:		

sektor úhlu »
Lamelový skok »
Přímost osy »
Rovnoběžnost os »
Odchylky tlouštky (DTV) »
Tvar kužele »
Tloušťka »
Průměr »
Tvar pístu »
Vyhodnocení brzdového kotouče »
Vyhodnocení Drall2 »
Export dat pro statistický software  »
Qs-sTAT, sUMEQ, sEsAME, PALsTAT
Export dat Ascii »
Tisk ve formátu PDF »

software pro vyhodnocení kruhovitosti

turbO fOrm

Příklad CNC programu Měřicí menu Pozicovací menu
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Brzdový	kotouč	
Opce pro vyhodnocování tvaru brzdových kotoučů:

Odchylky tlouštky »
Odchylky polohy »
Vlnitost  »
Axiální házení »

Požadavky
Turbo Form verze 6.00 a vyšší »
Přístroj F435, Roundscan »

Tloušťka	
Opce pro vyhodnocování radiální a axiální tloušťky

Požadavky
Turbo Form verze 6.00 a vyšší »
Přístroj F435 »
instalovaný referenční díl »

Tvar	pístu	
Opce pro vyhodnocování tvaru pístů:

Ovalita  »
Poloha osy čepu »
Polární tvar definovaný tabulkou »
Lineární tvar definovaný tabulkou »

Požadavky
Turbo Form verze 7.03 a vyšší »
Form kruhoměr s měřicí osou Z »  

Průměr	
Opce pro vyhodnocování průměru 

Požadavky
Turbo Form verze 6.00 a vyšší »
Přístroj F435 »
instalovaný referenční díl »

Typické vyhodnocení odchylky tloušťky brzdových kotoučů

 Tvar	kužele	
Opce pro vyhodnocování kuželových tvarů:

Odchylka vrcholového úhlu  »
Odchylka úhlu površky a osy kužele »
Odchylka tvaru kužele  »
Házení kužele »

Požadavky
Turbo Form verze 7.03 a vyšší »
Přístroj F435, Roundscan »

Přímost	osy	
Opce pro vyhodnocování přímosti osy rotačního tvaru
(ze 3 a více polárně radiálních měření)

Požadavky
Turbo Form verze 7.05 a vyšší »
Form kruhoměr s měřicí osou Z »

 

Rovnoběžnost	os	
Opce pro vyhodnocování rovnoběžnosti osy rotačního tvaru vůči 
referenční ose.

Požadavky
Turbo Form verze 7.05 a vyšší »
Form kruhoměr s měřicí osou Z »

 

Měření	Drall	struktury	-	metoda	2	
Opce pro měření struktury povrchu Drall (Twist) podle oborových 
norem Daimler Norm MBN 31 007 - 07 (2009) metodou Drall 2.

Požadavky
Turbo Form verze 7.05 a vyšší »
Form kruhoměr s měřicí osou Z »

možnosti rozšíření softwaru turbo form

turbO fOrm Opce

Opce Kužel
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parametry kruhovitosti dle isO 11562

úchylky tVAru A pOlOhy dle isO

pro dílce vyrobené upínacím způsobem (hodnoty v mm) (hodnoty v mm)

To
le

ra
nč

ní
 tř

íd
a 

H

Rozsah jmenovité 
hodnoty

do 10 od 10 do 30 od 30 do 100 od 100 do 300 od 300 do 1000 od 1000 do 3000

  0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

T

0,2 0,5 0,4 0,5

_ _ _ 0,5

0,1

To
le

ra
nč

ní
 tř

íd
a 

K

Rozsah jmenovitých 
hodnot

do 10 od 10 do 30 od 30 do 100 od 100 do 300 od 300 do 1000 od 1000 do 3000

  0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8

T

0,4 0,6 0,8 1,0

_ _ _ 0,6

0,2

 Toleranční hodnota odpovídá toleranci průměru tzn. maximální všeobecné toleranci pro radiální házení

  Toleranční hodnota odpovídá maximální hodnotě při porovnání toleranční míry vzdáleností se všeobecnou tolerancí pro přímost resp. rovinnost daných tvarových elementů

1 - 15 Kruhovitost s filtrem

180°

270°

90°

0°

2,0 µm

MZC

2,88 µm

Filtr: 1 - 15

1 - 50 Kruhovitost s filtrem

180°

270°

90°

0°

2,0 µm

MZC

3,98 µm

Filtr: 1 - 50

Lsci Vyvážená kružnice

Kružnice proložená profilem za 
podmínky nejmenšího součtu kvadrátů 
odchylek

Ojedinělé špičky profilu velmi málo 
ovlivňují polohu středu hledané 
náhradní kružnice.

RLSC

MLSC

Mici Největší vepsaná 
kružnice

Metoda používaná pro vyhodnocování 
tvaru vnitřních průměrů.

RMIC

MMIC

Mcci Nejmenší opsaná 
kružnice

Nejmenší kružnice uzavírající 
vyhodnocovaný profil z vnější strany.

Metoda používaná pro vyhodnocování 
tvaru vnějších průměrů.

RMCC

MMCC

Tvar -  způsoby hodnocení, vliv metody

Tvar -  způsoby filtrace

Všeobecná tolerance pro tvar a délku

MZci Minimální mezikruží

Nejmenší radiální vzdálenost dvou 
soustředných kružnic, uzavírajících 
vyhodnocovaný profil

Ojedinělé špičky profilu výrazně ovlivňují 
polohu středu hledané náhradní 
kružnice.

R

r

MrMR

0 Kruhovitost bez filtru

180°

270°

90°

0°

2,0 µm

MZC

5,11 µm

Filtr: bez filtru

15 - 150 Kruhovitost s filtrem

180°

270°

90°

0°

2,0 µm

MZC

3,61 µm

Filtr: 15 - 150
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speciální měřicí systémy

hOmmel-etAmic shAftscAn
Systém na měření klikových a vačkových hřídelí

HOMMEL-ETAMIC OPTISENS
Automatická optická kontrola povrchu

hOmmel-etAmic ips-10
Systém pro inspekci vnitřních válcových povrchů

hOmmel-etAmic V-incOmeter
Mobilní systém pro měření tvaru válců

HOMMEL-ETAMIC P-INCOMETER
Mobilní systém pro měření tvaru válců ve výrobní lince

incOWin
Software pro měření válcových úloh

HOMMEL-ETAMIC TOPOMETER
Měření a inspekce povrchů válců

WAVemOVe
Automatizované měření kvality povrchů a profilů

HOMMEL-ETAMIC AUTOMATIC OPTICLINE
Automatizované optické měření hřídelí

mOVOmAtic es124 ∙ es400 ∙ es600
Mikroprocesorová vyhodnocovací jednotka

mOVOmAtic cr60 ∙ cr100 ∙ cr257n
In-process analogové měřicí systémy

mOVOmAtic dm200 ∙ dm205 ∙ du 200 ∙ dp200
In-process digitální měřicí systémy

mOVOmAtic mOVOtelit
Vysoce přesný systém na měření absolutní délky

mOVOmAtic tim20 ∙ tmp91 ∙ c25
In-process měření polohy
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HOMMEL-ETAMic shaftscan je novou 
generací systému na měření klikových 
a vačkových hřídelí. Vyznačuje se svou 
rychlostí a flexibilitou a díky velkému rozlišení 
disponuje výjimečnou přesností. Vedení osy R 
se pohybuje na vzduchovém ložisku z důvodu 
nízkého opotřebení. Díky ložisku bez tření 
a zpětného pnutí neovlivňují výsledek měření 
žádné mechanické síly. Proto nevykazuje
téměř žádné chyby v měření,
které by bylo třeba kompenzovat.

systém na měření klikových a vačkových hřídelí

HOMMEL-ETAMIC shaftscan

Typ	přístroje 1030

Rozměry	dílce

Max. délka mezi hroty 1000

Max. průměr 300 mm

Max. hmotnost 150 Kg

X	-	osa

Měřicí zdvih 210 mm

Rozlišení 0.02 µm

Přítlačná síla 1, 2, 3 and 4 N

Z	-	osa

celková délka 1390 mm

Rozlišení 0,1 µm

Posuvová rychlost 5 - 150 mm/s

C	-	osa

Rozlišení 0,00005°

Axiální házení 0,3 µm

Vyhodnocovací Pc 

Operační systém Windows 2000 nebo XP

Displej 19” TFT  Monitor

Měřicí	časy	(průměrné)

4-válcový klikový hřídel / 43 měřicích míst 8 minut

Vačkový hřídel s 8 vačkami 2 minuty

* Pro hřídele s délkou přes 1000 mm, prosím kontaktujte zástupce firmy HOMMEL-ETAMic GmbH.

Popis
Vyhodnocuje všechny parametry tvaru  »
a polohy spolu s délkami, průměry 
a tvarem vačky
Měří hřídele s délkou až do 1500 mm*  »
a průměrem do 300 mm
Robustní a flexibilní pro použití v měřicích  »
laboratořích a v dílenském prostředí
Vysoká rychlost měření a pohybů os se  »
kombinuje s krátkou dobou vyhodnocování
Programovatelné sekvence měření vytváří  »
optimální prostředí pro provoz cNc
součásti odolné proti opotřebení  »
a jednoduchá kalibrace minimalizují 
provozní náklady 
Velmi přesný s opakovatelností měření  »
do 0,3 µm
Vysoká hustota referenčních bodů  »
(až 3600 za otáčku). Nezbytné pro 
rozpoznání krátkovlnných rušivých signálů 
chvění
Ložisko vřeteníku s úchylkou házení menší  »
než 0,3 µm 
Bez vlivu výkyvů okolní teploty, vlhkosti  »
vzduchu a změn tlaku vzduchu
integrovaná spínací skříňka, počítačová  »
tiskárna a další doplňky

Standardní	měření	zahrnuje:
Kruhovitost, tvar válce, házení a celkové házení, 
souosost, rovnoběžnost, poloměr zdvihu 
klikových čepů, úhlové rozložení, průměr, 
rovnoběžnost os čepů a lineárních profilů.

HOMMEL-ETAMIC shaftscan 1030

Detail měřícího dotyku 
v kontaktu s ojničním ložiskem
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Hranové defekty Defekt broušeníDefekt broušeníDobrý vzorek

HOMMEL-ETAMic Optisens je optický 
bezkontaktní systém pro povrchovou 
kontrolu vaček, ložisek a ventilů ve výrobním 
procesu.
Lze zachytit defekty s minimálním rozměrem 
už od 0,1 mm. Digitální zobrazení s velkým 
rozlišením ukazuje celý obvod měřené části. 
Obraz je zpracován automaticky.

Popis
 Plně automatický systém pro inspekci  »
povrchů vačkových hřídelí
inspekce všech kontaktních ploch  »
vačkových hřídelí
Zachycení dutin (lunkrů) od 0,1 mm »
Detekované defekty zahrnují: »

bubliny a póry »
defekty broušení »
šupinky a defekty hran »
mechanická poškození a trhliny »

Nastavení 4 různých zón vačky s různým  »
stupněm úrovně inspekce
12-ti sekundový měřicí cyklus »
Příjemné, jasně strukturované grafické  »
uživatelské rozhraní pro analýzu 
zobrazení
Objektivní kontrola nezávislá na obsluze »

Typický obraz defektů povrchu

Automatická optická kontrola povrchu

HOMMEL-ETAMIC OPTISENS

Poškození 

nárazem
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senzor na inspekci povrchu otvorů

hOmmel-etAmic ips-10

Konfigurace	systému
1. Senzor pro inspekci válců IPS-10

2. Zdroj světla

3. Grabbovací deska

4. Lineární osa s motorickým pohonem

5. Průmyslové PC se softwarem

pro automatické zobrazení

Popis
inspekce vnitřních povrchů vrtání s 360 » 0 
panoramatickým náhledem
Detekce povrchových vad jako např. »
lunkrů, pórovitosti, škrábanců
inspekce otvorů s průměrem od 14 do  »
50 mm
Hloubka otvorů do 156 mm  »
max. 456 mm (na poptávku )
Rychlé snímání obrazu v pohybu »
Technologie cMOs imaging  »
Rozlišení 2800 pixelů na 360 » 0

Vysoká rychlost inspekce až do 10.000  »
skenů / sec

Technická	data

inspekční průměr 14 - 50 mm

inspekční délka 156 mm / max. 456 mm (opce)

Obvodové rozlišení 2800 pixel

snímací senzor cMOs technologie

skenovací rychlost 10 000 skenů / sec

Osvětlení integrované

Kruhový senzor 
kontrola vrtání pístu

IPS10

iPs-10 rychlý senzor pro automatickou 
kontrolu kvality povrchů vnitřních válců 
vhodný do kontrolních linek. Panoramatická 
kamera s vlastním osvětlením a kontinuálním 
skenovacím režimem je patentované řešení 
HOMMEL-ETAMic.

Princip	funkce
3600 panoramatická optika má přednosti pro 
měření v otvorech a generuje obraz vnitřního 
povrchu. Obvodové linie jsou prezentovány 
jako kroužky. Obraz je kontinuálně skenován 
vysokorychlostním cMOs skenerem. 
simultánní pohyb vpřed a současné obvodové 
skenování umožňuje efektivní získání 
nedeformovaného obrazu povrchu válce. 
Vysoká skenovací rychlost dává této metodě 
možnost krátkých cyklů a užití ve výrobních 
linkách.

Obraz  povrchu 
nasnímaného IPS-10

Povrchový
defekt
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mobilní systém pro měření tvaru válců

hOmmel-etAmic V-incOmeter

Typ	přístroje V V115 V150 V200

Axiální měřicí délka (maximum) 80  mm 115  mm 150  mm 200  mm

Průměr 65   -   155  mm

Upínací délka (minimum) 20  mm 20  mm 25  mm 30  mm

Měřicí čas na jeden řez 8 sec.

Počet měřicích bodů profilu 14,400 / 1,025

Měřicí rozsah sondy ± 400 µm

Rozlišení 0,1 µm

Opakovatelnost

Kruhovitost ≤1,0 µm

Válcovitost ≤1,5 µm

Rovnoběžnost ≤1,5 µm

Přesnost 	

Kruhovitost ≤1,0 µm

Válcovitost ≤1,5 µm

Rovnoběžnost ≤1,5 µm

Okolní teplota 20 - 40 °c

Napájení 115/230 V (50/60 Hz)

spotřeba proudu 100 W

Hmotnost 2,9  kg

Rychlý, spolehlivý a velmi přesný systém 
měření pro analytické zkoumání tvaru válců. 
Konfigurace vhodná pro úlohy ve vývoji 
motorových bloků

Měření	a	analýza:
 Tvar / deformace válce »
Opotřebení válce »
Teplotního vlivu »
Dimenzování pístních kroužků »

Flexibilní	a	mobilní
V-incometer je adaptabilní díky používání 
různých upínacích čelistí pro provoz ve válcích 
různých rozměrů. V-incometer je kompaktní, 
určený pro provoz jak v laboratoři, tak ve 
výrobním prostředí.

Popis	
 samočinná justáž ve válci umožňuje  »
rychlé nastavení
software eliminuje excentricitu nebo  »
náklon válce k měřicí sondě
systém řízený počítačem se snadno  »
ovládá pomocí funkčních kláves
Předem nastavené postupy měření tak,  »
aby bylo třeba vybrat pouze příslušné 
hodnoty
Rychlý přechod na jiné rozměry vrtání  »
Výkonný trojrozměrný software »

HOMMEL-ETAMIC V-Incometer - detail aplikace měření  vložky bloku motoru
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mobilní systém pro měření tvaru válců ve výrobní lince

HOMMEL-ETAMIC P-INCOMETER

Rychlá, spolehlivá a přesná generace systémů, 
které měří tvar válců, zkonstruovaný
pro provoz ve výrobních linkách.

Přesné	měření	během	sekund:
Kruhovitosti »
Tvaru »
Průměru »

Robustní	a	přesný
systém P-incometer byl vyvinut z ověřeného 
systému V-incometer.

Popis
 Rychlé a jednoduché přizpůsobení různým  »
rozměrům válců
Měřicí hlavice vybavena až 7 senzory  »
umístěnými podle zadání zákazníka
softwarová sada, kterou lze provozovat na  »
běžném počítači
jednoduchá obsluha s minimálním  »
nárokem na obsluhu
Kompaktní tvar a nízká hmotnost jsou  »
ideální pro použití v různých výrobních 
linkách
360˚ rotace skenování »
Měření trvá jen několik sekund »

Typ	přístroje

Rozsah průměru 30 - 150 mm

Hloubka válce 300 mm max.

Maximální počet řezů 7 řezů

Počet měřicích bodů profilu 14,400 / 1,024

Rozlišení 0,1 µm

Měřicí rozsah snímače ± 500 µm / ± 1000 µm

Opakovatelnost

jeden rozměr ≤0,5 µm

Kruhovitost ≤0,75 µm

Tvar ≤1,0 µm

Měřicí	přesnost

Kruhovitost ≤1,0 µm

Tvar ≤1,5 µm

Průměr ≤1,0 µm

Okolní teplota 20 - 40 °c

Napájení 115/230 V (50/60 Hz)

spotřeba 100 W

Rozměry

Délka sondy 470 mm

Elektronická jednotka 450 x 360 x 150 mm

Hmotnost

sonda 5,0 Kg

Elektronická jednotka 12,8 Kg
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software pro měření válcových úloh

incOWin

software pro ovládání a vyhodnocování
pro měřicí systémy incometer vychází
ze systému Windows.

 Měření skenováním je standardní funkcí »
Optimální přenosnost s notebookem »
Znázornění skutečné geometrie válce  »
s vysokým rozlišením
Kontinuální skenování snižuje faktickou  »
dobu měření na přibližně 8 sekund pro 
každý řez bez ohledu na počet bodů

incowin umožňuje používání systému
V-incometer spolu s nejnovějšími operačními 
systémy jako Windows XP.  intuitivní 
obsluha tohoto měřicího systému umožňuje 
jednoduché úpravy, připojení do sítě 
a centrální uchovávání dat.

Popis
32 bitová aplikace Windows »
Kontextově intuitivní nabídka »
Možnost obsluhovat bez myši »
Ukládání dat v síti »
Export výsledků měření a grafických  »
zobrazení do textových (csV) nebo 
grafických souborů (TiFF, GiF, jPEG, 
Bitmap)
Funkce „vyjmout a vložit“ umožňuje  »
přenos měření a grafiky do aplikací 
Windows např. Word nebo Excel
Vlastní rozložení protokolu »
Funkce online nápovědy »
Možnost vyhodnocení měření »
z uložených údajů

Systémové	požadavky
Windows XP sP2 »
Min. Pentium iii, 500 Mhz »
Min. 128 MB RAM »
Požadavek volné paměti na pevném  »
disku: 30 MB
Grafická karta: »

Rozlišení: min. 1024 x 768 pixel »
Barva: min. 256 barev »

sériové rozhraní pro připojení měřicího  »
systému
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měření a inspekce povrchů válců

HOMMEL-ETAMIC TOPOMETER

Měření	a	hodnocení	vlastností	povrchů	
jako	jsou:

Textura včetně úhlů, šířky drážek,  »
povrchové struktury
Plochy defektů »
Plochy lunkrů »
Poloměr hran po pístních kroužcích »
Drsnost »

Popis
Topometer je k dispozici jako vizuální  »
systém nebo jako kombinovaný model
se schopností měření drsnosti
Vizuální systémy je možné později rozšířit  »
o měření drsnosti
sondy jsou k dispozici o délkách »
100 až 200 mm
Vrtání od 60 mm »
Rozšiřující karty pro zobrazení živých  »
videopřenosů, zpracování obrázků 
a parametrů
Uživatelsky příjemné softwarové prostředí »
software ovládaný klávesnicí, myší nebo  »
trackballem
Ovládání polohy osy, zvětšení a nastavení  »
osvětlení se nachází na sondě
Nastavitelné zdroje osvětlení umožňují  »
optimální nasvícení povrchu
Výběr režimu měření »
Údaje zobrazeny v mm a inch jednotkách  »
Opce video tiskárny »
Lze připojit laserovou tiskárnu »
pro numerický a grafický tisk
Rychlá kontrola stop úhlů pomocí  »
„referencí“ na obrazovce se zadáním 
tolerance
Kompaktní design a nízká hmotnost  »
umožňují mobilní použití

Typ	přístroje

Průměr válce 60 - 110 mm standard

Měřicí hloubka (maximum) 0 - 100 mm, 150 mm, 200 mm

Zvětšení  (opce) 30 - 160 krát (na monitoru)

Kontrolovaná oblast
40 x - cca 4,0 mm x 4,0 mm 
100 x - cca 1,6 mm x 1,6 mm 
150 x - cca 1,0 mm x 1,0 mm

Rozlišení 1/2” ccD-Kamera 752 (H) x 582 (V)

Obraz na Pc Monitoru 512 (H) x 512 (V)

Zdroj světla přímé / nepřímé 
TTL na poptávku

Axiální polohování motorické

Radiální polohování manuální

Nastavení zoomu motorické

Napájení 115/230 V 
50/60 Hz

Operační modus
skenování 

Měření 
Drsnost

Vyhodnocení 
(opce)

úhel stop honování
rádius hrany úvratu

vzdálenosti
tolerance (úhlu)

mm / inch

Vyhodnocení drsnosti
(opce)

všechny standardní DiN a isO parametry 
tak jako Ra, Rpk, Rvk, Tpl atd. (opce)

screen info

aktuální pracovní hloubka
zvětšení 

datum / čas 
identifikace bloku motoru

Topometer umožňuje rychlou a přesnou 
kontrolu povrchů válců ve výrobním 
prostředí.
Vizuální kontrola povrchu a kontrola jakosti 
povrchů jsou spojeny v jedno měření 
kompaktní sondou.
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Automatizované měření kvality povrchů a profilů

WAVemOVe

HOMMEL-ETAMic Wavemove je plně automatizovaný systém na měření drsnosti povrchů a profilů v dílenském prostředí s cNc pohyby. Měřicí 
stanice nabízí řešení uzpůsobené individuálním potřebám měřicích úloh pro širokou řadu aplikací. Díky automatizaci tohoto postupu jsou 
zaručeny přesné výsledky měření s nízkými náklady.
Hlavní uplatnění pro Wavemove jsou ve výrobě motorů.

Rozsah	aplikací	obsahuje:
Motorový	blok

Vnější povrchy »
Těsnící plochy »
Ložiska klikové hřídele »
Povrch válců »

Vačkové	hřídele
Ložiska vačkových hřídelí »
Základní vačka, stěny  »
a vrcholy
Vodicí plochy »
Povrchy vačkových  »
naváděčů
Nosné plochy »

Měření	profilů
Drážkování »
šířky ložisek »
Ozubených kol »
Těsnící plochy »

Hlava	válce
Vnější povrchy »
Těsnící plochy »
sedla ventilů »
Vedení ventilů »
Ložiska vačkových hřídelí »
Vodicí ložiska vačkových  »
hřídelí
Vrtání hydraulických  »
zdvihátek

Klikové	hřídele
Čelní plochy »
Oka »
Příruby »
Hlavní ložiska »
Ojniční ložiska »
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Měřicí systémy Automatic Opticline 
jsou zkonstruovány pro použití 
v automatizovaných výrobních linkách
Do automatického výrobního procesu 
sou integrovány pomocí programovatelných 
hardwarových a softwarových rozhraní. 
Pro zdárný provoz se používají speciální 
softwarové funkce pro automatizaci
i volitelný software pro kompenzaci nástrojů.

Automatic Opticline 

v horizontálním provedení

Automatizované optické měření hřídelí

HOMMEL-ETAMIC AUTOMATIC OPTICLINE

Popis
Vysoká flexibilita v kombinaci s velmi rychlými cykly měření »
Vybavený pro 100 % kontrolu v plně automatickém provozu ve výrobních linkách »
K dispozici v různých verzích, např. v horizontální poloze »
Zakládání manuální nebo robotem »
Různá rozhraní pro propojení hardwaru, která umožňují komunikaci s dopravníkem »
Motoricky poháněný koník pro upnutí dílů »

Typ	stroje C305 C310 C314 C505 C510 C514 C614 C618 C805 C810 C814 C1014 C1023

Měřicí	rozsah	[mm]

Průměr 0,2 - 50 4 - 100 0,2 - 140 0,2 - 50 4 - 100 0,2 - 140 0,2 - 140 0,2 - 180 0,2 - 50 4 - 100 0,2 - 140 0,2 - 140 0,2 - 230

Délka 300 300 250 550 550 500 600 600 850 850 800 1000 1000

Maximální	velikost	obrobku

Průměr [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150 300

Délka [mm] 300 280 550 530 530 530 850 830 1000

Hmotnost [Kg] 10 10 15 15 15 15 20 20 40

Rozlišení        

Průměr 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,2 µm

Délka 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,1 µm 0,2 µm

Rotace 0,018° 0,0018° 0,0018° 0,0018° 0,018° 0,0018° 0,0018°

Přesnost

Průměr (2 + D [mm]/100) µm

Délka (5 + L [mm]/100) µm (DiN EN isO 10360 / VDi/VDE 2617)

Opakovatelnost Typická oblast pro 25 měření

Průměr 0,5 µm

Délka 3 µm

Rychlost

Pozicování 200 mm/s

Pozicování rotace 1 ot./s

Měřicí čas v závislosti na počtu měřených znaků - obecně < 30s

Rozměry	[mm] 	 	 	 	

[š x H x V] 780 x 650 x 912 780 x 650 x 1152 780 x 875 x 1420 1785 x 1700 x 2650

Hmotnost [Kg] 140 145 155 170 175 185 270 275 285 2200

Upínací	prostředky 	

Morse kužel MK2 MK3

šířka 20 mm 40 mm

Rychlost

Měření Automaticky optimalizované měření: 10 - 80 mm/s

Měřicí rotace 1 ot/s

Pozicování 200 mm/s

Rotace pozicování 1 ot/s

Měřicí čas V závislosti na počtu a typu parametrů: 3 až 30 s
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ES124
Es124 se používá spolu s měřicími hlavicemi Movomatic a poskytuje 
výstupní informace stroje pro nastavení řídícího systému měření.
Tato jednotka je uzavřena v pevném hliníkovém pouzdru
a lze ji ovládat pomocí odděleného čelního panelu.

Popis
jedna nebo dvě měřicí a řídící funkce »
Navržena pro in-process a post-process měření »
Hladké nebo přerušované povrchy obrobků »
Pro zapichovací nebo podélné broušení průměrů »
Pasivní či aktivní nastavení polohy »
Vstupy pro kapacitní či indukční snímače »
Výsledky zobrazeny v mm či palcích »

ES400	
Plně programovatelnou jednotku Es400 lze integrovat přímo
do kontrolní skříňky obráběcího stroje nebo zabudovat do 19” 
stojanu. Přední panel lze využít jako řídící panel pro určité aplikace. 

Popis
 Navržena pro in-process a post-process měření »
Hladké nebo přerušované povrchy obrobků »
Pro zapichovací nebo podélné broušení průměrů »
Pasivní či aktivní nastavení polohy »
Komunikační umisťovací hlava »
Vstupy pro kapacitní či indukční snímače »
Zpětná vazba pro post-process řízení »
sériový výstup pro tiskárnu »

mikroprocesorová vyhodnocovací jednotka pro řízení obráběcích procesů

mOVOmAtic es124 ∙ es400 ∙ es600

ES600	
Es600 je zkonstruován pro univerzální a komplexní aplikace.
systém dokáže provádět široké spektrum měřicích a ovládacích funkcí, 
které se vyskytují v nejnovějších obráběcích strojích.
Velmi přesnou jednotku lze zabudovat do 19” stojanu.

Popis
Vstupy pro kapacitní, indukční či analogové snímače »
 Navržena pro in-process a post-process měření »
Ovládání měřených rozměrů na brousících strojích pro měření  »
průměru a válcovitosti
Aktivní a pasivní nastavení polohy  »
Zapichovací a podélné broušení »
Plně programovatelný »

Typ	přístroje ES124 ES400 ES600

Napájení 115/230 VAc 50/60 Hz 115/230 VAc 50/60 Hz
187-250 V 50/60 Hz

90-125 V 50/60 Hz

řídící vstupy 2/3 32 64

řídící výstupy 3/5 26 56

snímače
vstupy

Počet 2 4 16

Měřicí rozsah (µm) ±150/± 1200
±200/±1600 (kapacitní)

±200 až ±1600
±400/±3200 (indukční)

Rozlišení (µm) 0,025/0,2 0,025/1,0 -

Analogové 
výstupy
(opce)

Počet - 2 2

Rozsah napětí - ± 10 Volt ± 10 Volt

Rozlišení - 5 mV 5 mV

Data Output (opce) BcD output BcD, Rs232 BcD, Rs232, Rs422
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Měřicí systémy cR60, cR100 a cRN257N jsou konstruovány
pro ovládání rozměrů při broušení externích průměrů s hladkým 
či přerušovaným povrchem. Měřicí hlavice mohou být vyrobeny 
včetně trysky pro chladící kapalinu z obráběcího stroje.
To zajišťuje, že jsou hlavní součásti měřicího přístroje udržovány 
na stejné teplotě jako díl měřený během obrábění.

Popis
Rozsah standardního vybavení přístroje lze rozšířit »
speciálními doplňky
Použití pro jednoduché měření vnějších průměrů »
Hydraulicky ovládaná ramena jsou v nabídce jako opce »
jednoduché nastavení velikosti pomocí rybinové drážky »
Hydraulické či pneumatická vedení (různé zdvihy) »
systém vestavných modulů MOVOMATic pro 19” stojan »
K dispozici je široká škála doplňků pro upevnění měřicích hlav  »
k obráběcímu stroji

in-process analogové měřicí systémy

mOVOmAtic cr60 ∙ cr100 ∙ cr257n

CR60

CR100 CR257

Typ	přístroje CR60 CR100 CR257N

standardní nastavitelný rozsah (mm průměr) 4 - 56 4 - 100 6 - 95

standardní měřicí rozsah (µm) ±200 +700 až -200 +700 to -200

Opakovatelnost (µm) 0,2 0,2 0,2

Linearita 0,2 % přes ± 200 µm 0,1 % přes ± 200µm 0,5 % přes ± 400 µm

Měřicí síla v nule (nastavitelná) 2 N na měřicím rameni 2 N na měřicím rameni 1,6 N  na měřicím rameni

Otevření ramen (opce)
řízení Hydraulicky, pneumaticky nebo 

elektricky
Hydraulicky, pneumaticky nebo 

elektricky Hydraulicky, pneumaticky

Meze (mm) -0,1 to +0,75 + 1,0 + 5

Ochrana DiN 40050 iP64 iP64 iP64
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Automatické měřicí systémy MOVOMATic DM200, DM205 a DU200 
pro široký rozsah vnějších průměrů s hladkými nebo přerušovanými 
povrchy. jejich vysokou měřicí schopnost a kompaktní rozměry
lze snadno integrovat do provozní linky (in-process)
nebo mohou být používány pro výstupní kontrolu kvality
(post-process). Tato robustní a spolehlivá měřidla s vysokou 
opakovatelností měření garantují uživateli zlepšení kvality
jeho výrobků omezením rozměrových výkyvů a zvýšení ziskovosti
díky zkrácení produkčních časů.

MOVOMATic DP200 je zkonstruován pro umístění do axiální polohy. 
Měření širokého spektra na hladkých nebo přerušovaných plochách 
dílů jako integrovaná součást pre-process, in-process
a post-process. Byl vyvinut pro uživatele, kteří vyžadují to nejlepší 
z účinné metrologie, robustnosti a snadnosti použití.
Například v případě mechanického nárazu se rameno vychýlí 
bez poškození části měřicí hlavy.  

Axiální hlavice DP200 snižuje výrobní časy na minimum. Kvalita 
obráběných výrobků je závislá na rozměrové stabilitě.

Popis
Velmi přesné měřicí hlavice »
Kompaktní design »
Možnost měření velmi malých průměrů »
Digitální přenosová sběrnice BUs a onboard elektronický obvod »
jeden kabel s konektorem DiN »
Optimalizace parametrů programovatelného měření »
uložena v obvodu
Možnost paralelního připojení dvou či více hlavic »
pomocí digitálního vstupu

in-process digitální měřicí systémy

mOVOmAtic dm200 ∙ dm205 ∙ du 200 ∙ dp200

DM205

DP200
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Specifické	funkce	DU200	a	DP200
 Měřicí ramena s bezpečným upevněním »
Efektivní v případě kolize ve všech směrech »
Bez rozbitých dílů či poškození hlavy či ramen »
Ramena se montují zpět na své místo manuálně (bez potřeby jakýchkoli nástrojů) »

in-process digitální měřicí systémy

mOVOmAtic dm200 ∙ dm205 ∙ du 200 ∙ dp200

Typ	přístroje DM200 DM205 DP200 DU200

Mechanické	a	metrologické	vlastnosti

standardní nastavovací rozsah (mm průměr) 1,5 až 60 − 4 až 80

Měřicí rozsah bez přestavení (µm) ±250 (na průměru) ± 500 (na průměru) ±2000 ±500 (na průměru)

Opakovatelnost za standardních podmínek (µm)
< 0,2 (hladké průměry) < 0,2 (hladké průměry)

< 0,3 < 0,5
< 0,5 (přerušované průměry) < 0,5 (přerušované průměry)

Měřicí síla (N) 1 1 1,5 2

Absorbce vibrací Žádné ve standardní verzi Hydraulicky Hydraulicky Hydraulicky

Mechanický stop Fix (ve standardní pozici
-250 µm od průměru)

Fix (ve standardní pozici
 -500 µm od průměru) Nastavitelný pro celý rozsah Fix (ve standardní pozici

 -500 µm od průměru)

systém mechanického nastavení čelistí s vedením s vedením Quick acting Quick acting

Způsob nastavení měřicích čelistí Dc servo Dc servo Elektricky Elektricky

stupeň ochrany podle iEc 60529 iP65 iP65 iP65 iP65

Elektrické	a	elektronické	sondy

Počet sond 1 2 1 2

Typ sondy indukční lineární LVDT

Typ převodu měřicího signálu Digitální sériový

Počet spojovacích kabelů

jednokabelové provedení:

- napájení měřicí hlavice

- přenos měřicích dat

- řízení změny konfigurace

Typ konektoru Vodotěsný DiN konektor

Typ signálního kabelu Vysoce odolný PUR

DU 200
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škOlicí A předVáděcí střediskO

Připravili jsme pro vás nově vybavený a zvětšený Showroom, kde  se Vám budeme plně věnovat 

a zodpovíme všechny Vaše dotazy. Jsme připraveni pro vás vykonat vzorová měření vašich součástek, 

abyste si tak mohli sami vyzkoušet, jak jednoduché a zároveň přesné je měření s našimi přístroji od společnosti 

JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY.

sHOWROOM
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systém měření drsnosti - parametry drsnosti

drsnOst pOVrchu

Pohybem snímače se získá dvoudimenzionální profil jako obraz povrchu součásti. Filtrací podle DIN EN ISO 11562 se 
z nefiltrovaného primárního profilu (P-profil) získá profil drsnosti (R-profil) a profil vlnitosti (W-profil). Na těchto třech 
profilech jsou veličiny definovány a podle profilu analogicky označeny P, R nebo W.

Pt – Hloubka profilu DiN EN isO 4287
•  nejmenší vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými mezními přímkami z nefiltrovaného profilu povrchu uvnitř měřené délky 

ln
• Pt je silně závislý na délce měřené délky ln
•  Pt slouží k vyhodnocování jednotlivých chyb povrchu

Wt – Hloubka vln DiN EN isO 4287
•  vzdálenost mezi nejvyšším a nejhlubším bodem vyrovnaného profilu vlnitosti (drsnost odfiltrována) uvnitř měřené délky 

ln
•  značka Wt se používá ke kontrole výrobního postupu, u kterého vlnitost představuje funkční kritérium Rt – Největší 

hloubka drsnosti

DiN EN isO 4287
•  svislá vzdálenost od nejvyšší špičky k nejhlubší rýze filtrovaného profilu drsnosti uvnitř měřené délky ln

Vztažnou čárou pro definici parametrů je uvnitř základní délky lp, lr, lw střední čára. Pokud není stanoveno jinak je dovoleno 
měření pro zjištění parametrů drsnosti a vlnitosti přes ln = 5 lr resp. ln = 5 lw (lp).

Měřené délky – Mezní vlnové délky

Profil drsnosti se skládá z elementů oddělených podle vlnové délky profilovým filtrem lc (cut-off). Mezní vlnová 
délka charakterizuje způsob filtrace k oddělení vlnitosti a drsnosti. Celková délka lt je délka pohybu snímače 
během kterého se snímají úchylky tvaru povrchu. Ta je delší než měřená délka ln (vyhodnocovaná délka) 
z které se pomocí filtru získá profil drsnosti. S výjimkou parametrů Rt a Rmr(c) jsou všechny parametry drsnosti 
definovány na základní délce lr. Zjišťovány však budou pravidelně jako střední hodnota 5 základních délek lr. 
Základní délka lr odpovídá mezní vlnové délce lc.

Profil	povrchu	–	celková	výška	profilu

Výběr	cut-offu	(filtru	profilu)	podle	ISO	4288:1998	a	ISO	3274:1998

cut-off se vybírá podle vlnové rozteče nebo předpokládané hodnoty Ra. Tomu současně odpovídá vyhodnocovaná délka podle norem. Odchylky jsou povoleny v případě, že dílec 
nedovoluje nastavení podle norem.

Příklad aplikace:
Použijeme metodu délky Rsm pro periodický profil. Pro Rsm v rozsahu 0,4 až 1,3 mm se nastaví následující podmínky: λs = 2,5 mm; in = 12,5 mm; lt = 15 mm, rtip = 5µm; 
Ls = 8 µm

Zkrácení standardní měřené délky ln:
Pokud není standardní měřená délka dostatečná pro pro celkovou délku lt, je počet základních délek patřičně zredukován a označen na výkresu. Pokud aktuální celková délka 
lt je menší než jedna základní délka lr, potom je vyhodnocena celková výška primárního profilu Pt místo Rt a Rz.

RSm (mm)

> 0,013 …0,04

> 0,04 …0,13

> 0,13 …0,4

> 0,4 …1,3

> 1,3 …4,0

Ra (µm) Rz (µm)

> (0,006) 
…0,02

> (0,025) 
…0,01

> 0,02 …0,1 > 0,1 …0,5

> 0,10 …2,0 > 0,5 …10

> 2,00 …10,0 > 10 …50

> 10,0 …80,0 > 50 …200

λc = lr 
(mm)

In (mm) lt (mm) r
tip

 (µm) λs (µm)

0,08 0,40 0,48 2 2,5

0,25 1,25 1,5 2 2,5

0,8 4,00 4,80 2 nebo 5* 2,5

2,5 12,5 15,00 5 8

8,0 40,00 48,00 10 25

Mezní vlnová délka λc (lc)

Základní délka lr

Měřená délka ln

celková délka lt

Rádius hrotu rtip

Krátkovlnný filtr λs (ls)

Aperiodický	povrch
(broušení, vyjiskřování)

Aritmetická
střední hodnota

Maximální výška
drsnosti profilu

Periodické	profily
např.soustružení, frézování

Měřicí	podmínky
Podle	DIN	EN	ISO	4288:1998	a	DIN	EN	ISO	3274:1998

střední vzdálenost rýh
elementů drsnosti

Vyhodnocení naměřených Výsledků
Podle normy ISO 4288 má být provedeno měření povrchu v oblasti, kde se očekává nejvyšší hodnota (určeno vizuálně).

Pravidlo maximální hodnoty
Povrch je považován za dobrý, pokud naměřená hodnota parametru nepřevyšuje fixní maximální hodnotu. V takovém případě je parametr identifikován jako přípona „max“, 
např. Rz1max.

16% pravidlo
Pokud není parametr označen dodatkem „max“, platí 16% pravidlo. Povrch se považuje za dobrý, pokud nepřekročilo více než 16% naměřených hodnot jedné veličiny 
nejvyšší označenou hodnotu. Další informaci k pravidlu viz norma DIN EN ISO 4288:1997.

Zvláštní pravidlo VDA*
Pravidlo 16% se nepoužívá. VDA 2006 vychází z toho, že odchylka hodnoty parametru byla již zohledněna při zadávání mezní hodnoty. Platí tedy pravidlo nejvyšší hodnoty 
i bez označení indexem „max“. Používání filtru λs není povoleno.
*Při Rz ≤ 2 µm se použivá hrot s radiusem 2 µm, při Rz > 2 µm se použivá hrot s radiusem 5 µm. Vzdálenost bodů musí být maximálně 0,5 µm a menší.
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systém měření drsnosti - parametry drsnosti

drsnOst pOVrchu

sTAHL-EisEN-zkušební list (sEP 1940)
• počet výstupků P na 10 mm vztažné délky
• požaduje pro vyhodnocení zadání hladin řezu c1, c2

• Rz -  střední hloubka drsnosti: střední hodnota pěti Rz-hodnot z pěti základních délek 
lr.

• Rz1max - maximální hloubka drsnosti: největší hodnota Rz z pěti základních délek lr.
•  Rt -  celková výška profilu drsnosti: Rt je vertikální vzdálenost mezi nejvyšším 

a nejnižším bodem profilu na měřené délce ln.

DiN EN isO 4287
•  aritmetický střed absolutních odchylek filtrovaného profilu drsnosti od střední čáry 

uvnitř základní délky lr
•  vypovídací schopnost parametru je nízká, Ra nereaguje citlivě na extrémní výšky 

hrotů profilu a hloubky rýh profilu

DiN EN isO 4287
•  střední hodnota roztečí nerovností profilu v rozsahu vyhodnocované délky lr 

(analogicky Psm, Wsm)
• vyhodnocení veličiny požaduje zadání hladiny řezu c1, c2

Nejdůležitější	parametry	drsnosti	podle	DIN	EN	ISO	4287,	ČSN	EN	ISO	4287,	DIN	EN	ISO	13565	a	DIN	EN	10049

Ra - Střední aritmetická hodnota drsnosti RSm - Střední vzdálenost rýh

Rz, Rz1max, Rt - parametry podle DIN EN ISO 4287

RPc - Počet výstupků

Rmr (c) - Materiálový podíl drsnosti profilu   

 Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 - Veličiny nosného podílu

DiN EN isO 13565

Rk –  Základní hloubka – hloubka profilu jádra drsnosti (zóna s největším nárůstem 
podílu materiálu nad určitou hloubku)

Rpk –  Redukovaná výška špiček – střední výška špiček profilu, vyčnívající z profilu 
drsnosti jádra

Rvk –  Redukovaná hloubka rýh – střední hloubka rýh profilu, zasahujících z profilu 
jádra drsnosti do materiálu

Mr1 –  Podíl materiálu nad profilem jádra – je určován linií řezu, která vymezuje profil 
jádra drsnosti ke straně bez materiálu

Mr2 –  Podíl materiálu pod profilem drsnosti – je určován linií řezu, která vymezuje profil 
jádra drsnosti ke straně materiálu

DiN EN isO 4287
•  procentuální podíl součtu délek materiálových přímek Mi(c) v dané výšce profilu 

k měřené délce ln
Křivka podílu materiálu udává podíl materiálu jako funkci hladiny (výšky) řezu.

je doporučeno měřit nosný podíl v jedné výšce řezu relativně k výšce referenčního řezu 
c0. Výška referenčního řezu je dána posunutím vztažné čáry do profilu k definovanému 
materiálovému podílu („umělý záběh“).

Značení	na	výkresu	podle	DIN	EN	ISO	1302:2002

a
d  b

c

e

Rz 4 L Rz 2,5
U Ra 4
L Ra 1

Rzmax 4 2/Pt 4 0,008-2,5/R z1

Opracování materiálu
obráběním, Rz = max.4 µm

Opracování materiálu
obráběním, dolní mez pro
požadavek Rz = max.2,5 µm

Opracování materiálu
obráběním, s požadavkem
pro horní a dolní mez.
Ra = min. 1 µm a max.4 µm

Opracování materiálu
obráběním, Rz = max.4 µm, 
Platí pravidlo maximální 
hodnoty

Opracování materiálu
obráběním, P-profil,
délka = 2 mm,
Pt = max.4 µm

Opracování materiálu obráběním, 
charakteristika filtrování neodpovídá 
standardním pravidlům (viz tabulka).
Rz = max. 1 µm volba filtru
λs = 0,008 mm a λc = 2,5 mm

a   parametr drsnosti s hodnotou v µm

b   další požadavek (parametr v µm)

c  výrobní postup

d  požadavek na směr rýh

e   přídavek na obrábění v mm

Značení	na	výkresu	podle	VDA	2005	-	Dominantní	vlnitost

WDc 0 2,5x5/WDt 2,5
0,8x16/Rz 3
0,2-2,5x5/WDc  1,5

Opracování materiálu 
obráběním  WDc 0 
nebo WDt 0: žádná 
dominantní vnitost není 
přípustná

Opracování materiálu obráběním 
v rozsahu periody do 2,5 mm platí 
WDt=max. 2,5 µm

Opracování materiálu obráběním
měřená délka 12,5 mm a λc = 0,8 mm,
Rz = max. 3 µm v rozsahu periody
od 0,2 do 2,5 mm platí
Wdc = max. 1,5 µm
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kruhOVitOst A tOlerAnce měření V prAxi

TOLEROVÁNÍ TVARU

	Přímost

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

t

 

t Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovina-
mi s normálovou roztečí  t. 
Každá površka tolerovaného 
válce se musí nacházet mezi 
těmito rovinami.

	Rovinnost

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

 

t

  

t

Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovi-
nami s normálovou roztečí 
t. Všechny body tolerované 
plochy se musí nacházet mezi 
těmito rovinami.

	Kruhovitost

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerance kruhovitosti
obvodové čáry válce.

 

t

 
 

t

Toleranční zóna je vymezena 
v příčném řezu, dvěma sou-
střednými kružnicemi s roz-
dílem poloměrů t. Libovolná 
obvodová čára tolerovaného 
válce se musí nacházet mezi 
těmito kružnicemi.

	Válcovitost

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerance válcovitosti
povrchu válce.

 

t

  

t Toleranční zóna tolerované-
ho povrchu válce je vyme-
zena dvěma souosými válci 
s rozdílem poloměrů t. Každá 
površka a obvodová čára to-
lerovaného válce se musí na-
cházet mezi těmito válci.
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kruhOVitOst A tOlerAnce měření V prAxi

TOLEROVÁNÍ HÁZENÍ

	Obvodové	házení

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

A

B

t A-B

t

Toleranční zóna je v libovol-
ném řezu, kolmém ke vztažné 
ose, vymezena dvěma sou-
střednými kružnicemi s rozdí-
lem poloměrů t a se středem 
na vztažné ose.

	Čelní	házení

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerování házení čáry na čel-
ní ploše vůči vztažné ose.

 
A

t A t
Toleranční zóna je vymezena 
dvěma kružnicemi s normálo-
vou roztečí t, ležícími v libo-
volném válcovém řezu, jehož 
osa je shodná se vztažnou 
osou.

	Celkové	obvodové	házení

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerování házení válcového 
povrchu vůči vztažné ose.

A

B

t A-B

t Toleranční zóna je vymezena 
dvěma souosými válci, s roz-
dílem poloměrů t, jejichž osa 
je totožná se vztažnou osou. 
Tolerovaný povrch se musí 
nacházet mezi těmito válci.

	Celkové	čelní	házení

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerování házení čelní plochy 
vůči vztažné ose.

 
A

t A

t

Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovi-
nami s normálnou roztečí t, 
kolmými ke vztažné ose. Tole-
rovaný povrch se musí nachá-
zet mezi těmto rovinami.
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kruhovitost a tolerance měření v praxi

úchylky tVAru A pOlOhy dle isO

TOLEROVÁNÍ SMĚRU

		Rovnoběžnost	čáry	se	vztažnou	osou

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerance rovnoběžnosti po-
vršky válce se vztažnou osou.

t

A

A

t
Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovi-
nami s normálovou roztečí 
t, rovnoběžnými se vztažnou 
přímkou. Libovolná površka 
tolerovaného válce se musí 
nacházet mezi těmito rovi-
nami.

		Kolmost	plochy	vůči	vztažné	ose

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerance kolmosti čelní
plochy vůči vztažné ose

A
 

t A

t
Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovi-
nami s normálovou roztečí 
t, kolmými ke vztažné ose. 
Povrch tolerované plochy se 
musí nacházet mezi těmito 
rovinami.

		Náklon	vůči	vztažné	ose

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Náklon čáry
vůči vztažné ose.

t A

 
A

u tu

Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovi-
nami s normálovou roztečí t, 
nakloněnými pod zadaným 
úhlem vůči vztažné ose. Tole-
rovaná čára se musí nacházet 
mezi těmito rovinami.

		Rovnoběžnost	plochy	se	vztažnou	rovinnou

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerance rovnoběžnosti čelní 
plochy se vztažnou rovinou.

A

t A

  

t

Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovi-
nami s normálovou roztečí 
t, rovnoběžnými se vztažnou 
rovinou. Povrch tolerované 
plochy se musí nacházet mezi 
těmito rovinami.
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TOLEROVÁNÍ TVARU

TOLEROVÁNÍ TVARU

		Soustřednost

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Soustřednost středního bodu 
obvodové čáry vůči průsečíku 

osy díry a roviny řezu.

t A

A

 

t
Toleranční zóna je vymezena 
kružnicí o průměru t jejíž střed 
leží ve vztažném bodě. Střed-
ní bod obvodové čáry se musí 
nacházet uvnitř této kružnice.

	Rovinnost

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerance souososti válcové 
plochy vůči vztažné ose.

A

B

t A-B

t
Toleranční zóna je vymezena 
válcem o průměru t, jehož osa 
je totožná se vztažnou osou. 
Střední čára tolerovaného 
válce se musí nacházet uvnitř 
tohoto válce.

		Kolmost	střední	čáry	vůči	vztažné	rovině

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Tolerance kolmosti střední 
čáry válcové plochy vůči 

vztažné rovině.

t A

A

t

Toleranční zóna je vymezena 
válcem o průměru t kolmým 
ke vztažné rovině. Střední 
čára tolerovaného povrchu se 
musí nacházet uvnitř tohoto 
válce

		Náklon	vůči	vztažné	rovině

OZNAČOVÁNÍ MĚŘÍCÍ	MÍSTA TOLERANČNÍ	ZÓNA

Náklon čáry
vůči vztažné rovině.

t A

A

u

t

u

Toleranční zóna je vymezena 
dvěma rovnoběžnými rovi-
nami s normálovou roztečí t, 
nakloněnými pod zadaným 
úhlem vůči vztažné rovině. 
Tolerovaná čára se musí na-
cházet mezi těmito rovinami.
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Tvar - metody vyhodnocení profilu Tvar
-  způsoby filtraceVliv metody vyhodnocení na hodnotu kruhovitosti.

0°

90°

270 °

360 °1,49 μm 90°

180° 0°

270°

Žádný filtr

 1,49 µm
 
RONt (MZCI)
= 1,49 µm

0°

90°

270 °

360 °1,04 μm 90°

180° 0°

270°

Filtr 150 vln/ot.

 1,04 µm

RONt (MZCI)
= 1,04 µm

0°

90°

270 °

360 °
0,91 μm

90°

180° 0°

270°

0°

90°

270 °

360 °
0,71 μm

180° 0°

270°

90°

Filtr 50 vln/ot.

 0,91 µm

RONt (MZCI)
= 0,91 µm

Filtr 15 vln/ot.

 0,71 µm

RONt (MZCI)
= 0,71 µm

MZC Minimum Zone Circle
Minimální kruhová zóna

R r

M R Mr 0°

90°

270 °

360 °1,68 μm 90°

180°

270°

Metoda hledání nejmenší zóny mezi opsanou 
a vepsanou kružnicí.
Jednotlivé peaky výrazně ovlivňují střed 
kružnice. 
Dávají minimální možnost tvarové odchylce.

LSC Least Square Circle
Kružnice nejmenších čtverců

R LSC

M LSC
0°

90°

270 °

360 °1,92 μm 90°

180°

270°

Metoda hledání nejmenších kvadrátů odchylek 
bodů profilu od nominální kružnice.
Jednotlivé peaky mají malý vliv na na střed 
kružnice. Velmi vhodná metoda pro stabilní 
vztahové tvary.

MIC Maximum Inscribed Circle
Maximální vepsaná kružnice

R MIC

M MIC
0°

90°

270 °

360 °1,86 μm 90°

180°

270°

Metoda hledání největší vepsané kružnice.
Metoda MICi je citlivá na špičky směřující 
dovnitř profilu. Je vhodná pro měření vnitřních 
průměrů.

MCC Minimum Circumscribed Circle
Minimální opsaná kružnice

M MCC

R MCC

0°

90°

270 °

360 °1,74 μm
90°

180° 0°

270°

Metoda hledání nejmenší opsané kružnice.
Metoda MCCi je citlivá na špičky směřující vně 
profilu. Metoda je vhodná pro měření vnějších 
průměrů.

PředPis geometrických tolerancí na výkresu

symbol geometrické tolerance

Struktura tolerančního rámečku

Tolerované prvky

Vztažné základny

Tolerovaný prvek
Toleranční šipka

Primární základna

Číselná hodnota geometrické tolerance v mm

Vztažný trojúhelník s označením 
základny na kontuře, prvku nebo 
vynášecí čáře: základnou je 
obalová linie nebo plocha.

Vztažný trojúhelník s označením 
základny jako prodloužení kótovací 
čáry: základnou je osa, střední 
plocha nebo odpovídající prvek.

Omezení základny na oblast prvku 
označeného čerchovanou čáru 
s rozměry.

Vyplněný a nevyplněný trojúhelník 
mají stejný význam.

Toleranční šipka s písmenem 
v okénku ke kontuře a nebo 
vynášecí čáře: tolerovaným prvkem 
je povrchová přímka resp. plocha.

Toleranční šipka s písmenem 
v okénku jako prodloužení kótovací 
čáry: Tolerovaným prvkem je 
střední čára, resp. střední rovina 
nebo bod prvku.

0,01

0,01 A

A A

A

A AA

kruhovitost a tolerance měření v praxi

úchylky tVAru A pOlOhy dle isO
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