
 

 

Měření drsnosti povrchu 
 
Geometricky ideální povrch je stanoven výkresem. Skutečný povrch je povrch zjištěný měřicí 
technikou. Odchylka od ideálního vzhledu je důležitá pro funkci součásti.  
Norma rozlišuje: 
Odchylku tvaru - je rozšířena na celou plochu součásti.  
Vlnitost -  vzdálenost vln je stonásobek až tisícinásobek hloubky vln.  
Drsnost -  poměr vzdálenosti a hloubky drážek je čtyřnásobek až padesátinásobek. 

 
 
Drsnost zjišťujeme porovnáváním se vzorkovnicí drsnosti, kdy musí být 
vzorek zhotoven stejným způsobem jako obrobek nebo odměřením 
nerovnosti opticky nebo elektromechanicky. Získáme filtrovaný profil 
drsnosti (bez odchylky tvaru a vlnitosti).  
U zjištěného profilu nalezneme ve stanoveném délkovém úseku střední 
čáru profilu (plochy nad čarou a pod čarou jsou stejné). Střední čáru 
rozdělíme na x úseků, kde vedeme kolmice k profilu. 
 
←Vzorkovnice drsnosti 
 
Filtrovaný profil povrchu 

 
Zjišťujeme tyto parametry: 
Zp - největší výška výstupku profilu v rozsahu základní délky, 
Zv - největší hloubka prohlubně profilu v rozsahu základní délky, 
Rz - největší výška profilu je součet Zp a Zv v rozsahu základní délky, 
Rc - průměrná výška profilu je průměrná hodnota výšek Zt prvků profilu v rozsahu základní délky, 
Rt - celková výška profilu je součet výšky Zp hloubky Zv, 
Ra - průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu je aritmetický průměr absolutních hodnot 
pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky.         
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Dále určujeme průměrnou kvadratickou úchylku posuzovaného profilu, šikmost posuzovaného profilu, 
špičatost posuzovaného profilu a průměrnou šířku prvků profilu. 
Výškové i délkové parametry profilu povrchu se předepisují v mikrometrech. 
Střední aritmetická odchylka profilu se předepisuje na výkresech do značky pro drsnost.  
Je normalizovaná. Přednostně se používají drsnosti tučně vytištěné -  viz tabulka. 



 

 

    
 
 
Otázky: 
1. Při měření rovinnosti bylo u prvního vzorku větší množství obarvených plošek než na druhém 

vzorku. Která z uvedených ploch je přesnější? 
2. Z jakého materiálu zhotovujeme příměrné desky? 
3. Podle čeho posuzujeme mikronerovnost? 
4. Najděte ve strojnických tabulkách značky pro označování drsnosti povrchu a zopakujte 

z technického kreslení jejich použití. 
5. Najděte v tabulkách požadavky na funkci obrobené plochy pro drsnosti Ra od 1,6 do 3,2 μm. 
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