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Měření drsnosti povrchu 

Mezi kvalitu povrchu by se dala zahrnout kromě drsnosti povrchu i rovinnost povrchu. My se budeme 

zabývat pouze drsností. 

Druhy drsnosti 

Drsnost povrchu u obrobených povrchů tvoří stopy po řezném nástroji, u neobrobených například 

hladkost formy pro odlévání.  

Rozeznáváme drsnost: 

• příčnou – je měřená kolmo na stopy po nástroji, je největší a proto ji obvykle měříme; 

• podélnou – je měřená ve směru stop po nástroji, je nejmenší. 

Tam, kde stopy po nástroji neumíme určit, měříme obvykle ve dvou kolmých směrech a bereme 

tu větší hodnotu. 
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Příklady povrchu se stopami po nástroji jsou na následujících obrázcích. 
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Drsnost předepsaná na výkrese je vždy maximální povolená drsnost v libovolném směru udaná 

v mikrometrech. Když je naměřená drsnost menší, je to v pořádku. 

Běžně se používají tyto druhy drsnosti povrchu: 

Ra – průměrná aritmetická úchylka profilu drsnosti (dříve střední 

aritmetická drsnost) 

Používá se nejčastěji. Její definice je dána integrálem, pro zjednodušení si ji můžeme uvést takto. 

Je to aritmetický průměr absolutních hodnot vzdáleností bodů profilu od střední čáry profilu 

na měřeném úseku. Střední čára profilu je vedena tak, že plochy profilu nad a pod touto čarou jsou 

stejné. Je to tedy průměrná drsnost, ve které se mohou ztratit jednotlivé velké rýhy na profilu. 
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Rz - největší výška profilu (dříve maximální výška nerovnosti) 

Je to vzdálenost nejvyššího vrcholku a největší prohlubně profilu na měřeném úseku. Udává nám 

tedy jednu největší nerovnost. Tato drsnost se používá jako doplňkový údaj tam, kde nám vadí i třeba 

ojedinělý výstupek, který se v drsnosti Ra nemusí vůbec projevit. Například se používá u povrchu, 

po kterém jezdí pryžové těsnění, které i jeden velký výstupek může poškodit. 
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