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Předepisování drsnosti povrchu
Na výrobních výkresech se předepisuje
drsnost povrchu číselnou hodnotou střední
aritmetické drsnosti profilu (Ra)
v mikrometrech (viz. ST str. 151).

h – výška kót;

H = h ∙ (1,4 ÷ 3).

Značky se kreslí plnou tenkou čárou nebo plnou čárou stejné tloušťky jako kóty.

a – číselná hodnota charakterizující drsnost povrchu Ra, např. Ra 3,2;
b – je-li více požadavků na strukturu povrchu – první požadavek se píše do pozice a, další pak
do pozice b;
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c – předepsání výrobního procesu (BROUŠENÍ);
d – předepsání orientace nerovností (X, M);
e – předepisuje se velikost přídavku na obrábění (odlitky, výkovky).

Způsoby zápisu značek
•

Značka drsnosti pro povrch, kde nezáleží na způsobu
konečného zpracování;

•

značka s požadavkem na třískové odebírání materiálu;

•

značka nedovolující odebírání materiálu;

•

značka „po obvodu“, „dokola“.

Předepisování drsnosti a umísťování značek na výkrese
Pro určení drsnosti na celém výkrese se nakreslí značka nad popisové pole výkresu a do závorky se
uvedou použité drsnosti nebo pouze obecná značka drsnosti.
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Předepisování

úpravy

povrchu,

povlaků

a

tepelného

zpracování
Funkce součásti často vyžaduje, aby plochy měly určité specifické vlastnosti, kterých nelze dosáhnout
běžnými způsoby zpracování materiálu. Proto se tyto plochy zvlášť upravují, nanášejí se na ně
povlaky nebo se tepelně zpracovávají.

3/7

Pravidla pro předepisování povlaků
Úprava části povrchu:
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Označení části plochy, která zůstane bez tepelného zpracování:
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Pravidla pro předepisování tepelného a jiného zpracování
•

Na výkrese tepelně zpracované součástí je nutno uvést údaj o vlastnostech materiálu získaných
tepelným zpracováním, např. tvrdost (HV, HB, HRC, HRA), mez pružnosti, vrbová houževnatost
a podobně.

•

Hloubka zpracování se označuje h a uvádí se stejně jako údaje vlastností materiálů rozmezím
hodnot, např. h = 0,7 ± 0,1.
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