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Měření drsnosti povrchu 

Vzorkovnice drsnosti 

Slouží k orientačnímu určení drsnosti povrchu. Vzorkovnice drsnosti jsou přesně vyrobené destičky 

s různou drsností. Tato vzorkovnice se pomocí zraku a hmatu porovnává s obrobeným povrchem. 

Existují i porovnávací mikroskopy, kde v jedné polovině zorného pole vidíme povrch vzorkovnice 

a ve druhé povrch vzorku. Vzorkovnice se vyrábí různými způsoby obrábění. Vždy musíme 

porovnávat součást a vzorkovnici, které jsou obrobeny stejným způsobem, například oba frézované 

a podobně. 
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Na následujícím obrázku je jiný typ vzorkovnice drsnosti 
 

 

Dotykové drsnoměry 

Dotykové elektronické drsnoměry se používají často, jejich použití je jednoduché a přesné. 

Po povrchu součásti se pomocí motorku posouvá jemný hrot a sleduje její nerovnosti. Výchylku hrotu 

snímá elektronika například pomocí piezoelementu. Z takto nasnímaného profilu povrchu 

mikropočítač vypočte požadované parametry drsnosti, které zobrazí nebo vytiskne. 
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Optické přístroje 

Používají optický mikroskop pracující metodou takzvaného světelného řezu. Povrch součásti 

je osvětlen šikmým úzkým proužkem světla. V mikroskopu vidíme proužek osvětleného povrchu, 

který je zvlněný podle drsnosti. Tato metoda měření drsnosti je velmi pracná a používá se málo. 
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Na následujícím obrázku je ukázka protokolu z dotykového drsnoměru. 
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