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ANOTACE 
Cílem této bakalářské práce bylo vypracování odborné rešerše z oblasti geometrické 
specifikace výrobků (GPS). Práce obsahuje srovnání minulých a současných norem 
obsahujících parametry struktury povrchu a značení struktury povrchu v technické 
dokumentaci, vztah struktury povrchu a funkce plochy, trendy budoucího vývoje a 
potřebné přílohy. 
 
 
 
Klí čová slova: Geometrická specifikace výrobků, struktura povrchu, drsnost, 
vlnitost, základní profil, motif drsnosti, motif vlnitosti, pravděpodobnostní křivka 
materiálu, funkční plochy, grafická značka 
 
 
 
 
ANNOTATION 
The aim of this bachelor publication was an elaboration of professional recherche 
about geometric product specification (GPS). My publication contains the 
comparison of the foregone and current norms, which include parameters surface 
texture and notation surface texture, relation of surface texture and surface function, 
incoming development trends and needful supplements. 
 
 
 
Keywords: geometric product specification, surface texture, surface roughness, 
waviness, base profile, roughness motif, waviness motif, stochastic material curve, 
action surface, gramalogue 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografická citace: NOVÁK, J. Funkční plochy a struktura povrchu. Brno: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2008. 84 s. Vedoucí 
bakalářské práce Ing. Pavel Svoboda CSc. 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

Čestné prohlášení 

strana 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně za použití uvedené 
literatury pod vedením pana  Ing. Pavla Svobody CSc. 
 
 
V Brně 16. května 2008                                                           ………………………... 
                                                                                                           Jiří Novák 
 

 



 

 

 
 



 

 

Poděkování 

strana 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Tímto bych chtěl poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu 
Svobodovi, CSc. za jeho odborné vedení, cenné rady a připomínky. 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

Obsah 

strana 

11 

OBSAH 
SEZNAM OBRÁZK Ů, TABULEK A P ŘÍLOH 13 
ÚVOD 15 
1 ZÁKLADNÍ POJMY, TERMÍNY A DEFINICE 16  

1.1  Nerovnost povrchu 16 
1.2  Profil povrchu 16 

1.2.1  Prvek profilu 17 
1.2.2  Filtrace profilu 18 
1.2.3  Profily 21 
1.2.4  Parametry profilu povrchu 23 
1.2.5 Termíny potřebné k určitým  parametrům definovaných v jednotlivých 
normách 23 
1.2.6 Základní délka 26 
1.2.7 Vyhodnocovaná délka ln 27 

1.3 Plošné hodnocení SP 27 
1.3.1 Obecné termíny 27 
1.3.2 Filtr povrchu 28 
1.3.3 Povrchy získané separací 28 
1.3.4 Termíny geometrických prvků 28 
1.3.5 Topografický povrch 29 
1.3.6 Druhy parametrů 29 
1.3.7 Termíny a definice geometrických parametrů 29 
1.3.8 Termíny a definice potřebné k určitým parametrům 29 

1.4 Mezní hodnoty 30 
1.5 Grafická značka 30 

2 PŘEHLED A ROZBOR EXISTUJÍCÍ LITERATURY V DANÉ OBLASTI  31 
2.1 Přehled a rozbor norem 31 

2.1.1 Normy zabývající se označováním SP 31 
2.1.2 Normy zabývající se parametry a charakteristikami  SP 32 
2.1.3 Jiné normy důležité pro texturu povrchu 33 

2.2 Přehled a rozbor vysokoškolských skript 33 
2.3 Jiné odborné publikace 34 

3 NORMALIZOVANÉ PARAMETRY PROFILU POVRCHU 35  
3.1 Kvantitativní analýza 35 
3.2 Srovnání současných a minulých norem 38 

3.2.1 Srovnání norem vydaných kolem roku 2000 a v roce 1984 41 
3.2.2 Srovnání norem vydaných v roce 1984 a v roce 1980 41 
3.2.3 Srovnání norem vydaných v roce 1980 a v roce 1960 41 

4 OZNAČOVÁNÍ STRUKTURY POVRCHU 42  
4.1 Rozdíly ve „ stavbě“  grafické značky 42 
4.2 Příklad rozdílů v umístění značky na strojnickém výkrese 45 

4.2.1 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ISO 1302 (2002) 45 
4.2.2 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ČSN  01 3144 (1980) 46 
4.2.3 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ČSN 01 3033 (1963) 47 
4.2.4 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ČSN 01 3033 (1949) 47 

5 VZTAH STRUKTURY POVRCHU A FUNKCE PLOCHY 48  
5.1 Rozdělení ploch součásti 48 
5.2 Vliv velikosti struktury povrchu na funkci plochy 49 



 

 

Obsah 

strana 

12 

5.3 Vliv volby druhu parametru SP na funkci plochy 52 
5.3.1 Parametry podle ISO 4287 52 
5.3.2 Parametry motif drsnosti a vlnitosti 53 
5.3.3 Parametry odvozené z křivky lineárního materiálového podílu 54 
5.3.4 Parametry odvozené z pravděpodobnostní křivky materiálového podílu 54 

6 TRENDY BUDOUCÍHO VÝVOJE 55 
7 ZÁVĚR 56 
8 POUŽITÁ LITERATURA 57 
PŘÍLOHY 59 
 
 
 



 

 

Seznam obrázků, tabulek a příloh 

strana 

13 

SEZNAM OBRÁZK Ů, TABULEK A P ŘÍLOH  
 
 
SEZNAM OBRÁZK Ů 
Obr. 1-1 Profil povrchu 17 
Obr. 1-2 Prvek profilu 1 17 
Obr. 1-3 Prvek profilu 2 18 
Obr. 1-4 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti 18 
Obr. 1-5 Místní výstupek a místní prohlubeň profilu 19 
Obr. 1-6 Motif drsnost 19 
Obr. 1-7 Horní obálka 20 
Obr. 1-8a Proces filtrace podle ČSN EN ISO 13 565-1 20 
Obr. 1-8c Proces filtrace podle ČSN EN ISO 13 565-1 21 
Obr. 1-8b Proces filtrace podle ČSN EN ISO 13 565-1 21 
Obr. 1-9 Způsob hodnocení struktury povrchu součásti 22 
Obr. 1-10 Způsoby filtrace struktury povrchu 22 
Obr. 1-11 Motif drsnosti a motif vlnitosti 23 
Obr. 1-12 Nosná křivka profilu 24 
Obr. 1-13 Empirické rozdělení výšek profilu 24 
Obr. 1-14 Postup určení jádra profilu 25 
Obr. 1-15 Rozbor struktury povrchu vzniklého dvěma po sobě následujícími procesy 
 26 
Obr. 1-16 Profil vzniklý dvěma po sobě následujícími výrobními  procesy a 
pravděpodobnostní křivka materiálu 26 
Obr. 1-17 Vyhodnocovaná délka ln 27 
Obr. 1-18 Způsoby hodnocení struktury plochy součásti (3D) 28 
Obr. 2-1 Normy zabývající se označováním SP 31 
Obr. 2-2 Normy zabývající se označováním SP 32 
Obr. 3-1 Počet parametrů v závislosti na typu normy 35 
Obr. 3-2 Počet parametrů v závislosti na druhu parametru profilu 35 
Obr. 3-3 Počet parametrů v závislosti na vyhodnocované nebo základní délce 36 
Obr. 3-4 Počet parametrů ČSN EN ISO v závislosti na vyhodnocované nebo 
základní délce 36 
Obr. 4-1 Značení podle ČSN EN ISO 1302 (2002) 46 
Obr. 4-2 Značení podle ČSN 01 3144 (1980) 46 
Obr. 4-3 Značení podle ČSN 01 3033 (1963) 47 
Obr. 4-4 Značení podle ČSN 01 3033 (1949) 47 
Obr. 5-1 Závislost součinitele povrchu na opracování a okolním prostředí 50 
Obr. 5-2 Modelové profily 52 
 
 
SEZNAM TABULEK 
Tab. 3-1  Přehled parametrů, parametry definované na základní nebo na 
vyhodnocované délce  37 
Tab. 3-2  Porovnání parametrů struktury povrchu  38 
Tab. 3-3  Porovnání základních termínů  40 
Tab. 4-1  Rozdíly ve „ stavbě“ grafické značky 42 
Tab. 5-1 Legenda ke vztahům (4), (5), (6), (7), (8), (9) 49 



 

 

Seznam obrázků, tabulek a příloh 

strana 

14 

Tab. 5-2 Vztah mezi parametry struktury povrchu a  funkcí plochy  52 
Tab. 5-3  Vztah mezi parametry metody  motif a funkcí plochy 53 
 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
PŘÍLOHA A – DEFINICE NORMALIZOVANÝCH PARAMETRŮ STRUKTURY 
POVRCHU             59 
PŘÍLOHA B – DEFINICE PARAMETRŮ SP ZÍSKANÝCH PLOŠNOU 
METODOU             66 
PŘÍLOHA C – HODNOTY MEZNÍCH VLNOVÝCH DÉLEK CUT-OFF, 
ZÁKLADNÍCH A VYHODNOCOVANÝCH DÉLEK       69 
PŘÍLOHA D – OZNAČOVÁNÍ STRUKTURY POVRCHU V TECHNICKÉ 
DOKUMENTACI VÝROBKŮ PODLE PLATNÉ NORMY ISO 1302     73 
 
 
 

 



 

 

Úvod 

strana 

15 

ÚVOD 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zajišťuje zabezpečení volného 
přístupu, pohybu výrobků a jejich technické slučitelnosti  na evropském trhu. Tento 
úřad se zabývá také tzv. „ Geometrickou specifikací výrobků“, označované zkratkou 
GPS. Tato zkratka je převzatá z anglického slova Geometrical Produkt Specification 
[6]. 
Pojem GPS je značně široký. Zahrnuje především požadavky na strukturu povrchu 
(parametry a jejich velikost,… ), termíny a definice nutné pro tyto požadavky, 
samotné grafické značení v technické dokumentaci výrobků, požadavky na měřící 
zařízení a měřící postupy, atd. [6]. 
V dnešní moderní době, kdy jsou vysoké nároky na struktury povrchu funkčních 
ploch, bylo vytvořeno mnoho měřících metod. To mělo za následek zavedení řady 
nových parametrů struktury povrchu. I označování struktury povrchu v technické 
dokumentaci doznalo významných změn. Doposud však nebylo stanoveno u řady 
parametrů k čemu jsou z hlediska funkce vhodné a nebyly ani přesněji popsány 
rozdíly mezi současně platnými a dřívějšími normami zabývajících se strukturou 
povrchu.  
Současné normy obsahují pouze definice parametrů pro 2D charakteristiky. Do 
budoucna se intenzivně rozvíjí otázky týkající se 3D charakteristik struktury 
povrchu. Především pak návaznost profilové a plošné metody a otázky získávání 
informace z hodnocené plochy [12].  
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1 ZÁKLADNÍ POJMY, TERMÍNY A DEFINICE 
Termíny a definice jsou velice důležité pro pochopení a studium charakteristik 
struktury povrchu.  
 
 
1.1  Nerovnost povrchu [26] 
Jakákoli technologická metoda, používaná ke zhotovení technických ploch, po sobě 
zanechává nerovnosti, které mají zásadní význam na funkci těchto ploch. Nerovnost 
je prostorový útvar, kterým se od sebe liší ideální  funkční plocha od skutečné 
funkční plochy. Ideální funkční plochou je myšlena plocha bez jakýchkoliv 
nerovností. Může se tedy jednat buď o nedokonalost povrchu nebo strukturu 
povrchu. Je nezbytně nutné od sebe tyto dva pojmy odlišovat [1]. 
 

• Nedokonalosti povrchu [26] jsou náhodné vady povrchu způsobené během 
výroby, skladováním, přepravou nebo při funkci plochy. Patří sem např. 
povrchové trhliny a mikrotrhliny, koroze, rýhy atd.. Nezahrnujeme je do 
hodnocení struktury povrchu [1, 11]. 

• Struktura povrchu [26] (dále jen SP) vyjadřuje trojrozměrné opakované 
úchylky od ideálního povrchu. Nejčastěji vznikají jako stopy nástroje po 
obrábění. Existuje buďto profilová metoda hodnocení SP (2D parametry) 
nebo plošná metoda hodnocení SP (3D parametry).  

 
 
1.2  Profil povrchu [14] 
Profil povrchu je  křivka vzniklá jako průsečnice skutečného povrchu a dané roviny 
(viz. obr. 1-1). Skutečný povrch omezuje těleso a odděluje jej od okolního prostředí. 
Na základě profilu povrchu se odvozují jednotlivé profily, na kterých jsou 
charakteristiky definovány. Těmito profily jsou základní profil, profil drsnosti a 
profil vlnitosti [14, 11]. 
 

• Výstupkem  profilu [14] nazýváme ven směřující (z materiálu do okolního 
prostředí) část posuzovaného profilu, spojující dva přilehlé body na průsečíku 
profilu s osou X. 

• Prohlubeň profilu [14]  je dovnitř směřující (z okolního prostředí do 
materiálu) část posuzovaného profilu spojující dva přilehlé body na průsečíku 
profilu s osou X. 

• Střední čarou  profilu [14]  označujeme jakousi střední hodnotou profilu 
drsnosti (viz. obr. 1-2). Od této střední čáry určujeme jednotlivé geometrické 
parametry profilu (výstupek, prohlubeň, atd.). Zjišťujeme ji aproximací 
středních hodnot metodou nejmenších čtverců. 

• Souřadnicový systém [14] ve kterém jsou definovány parametry struktury 
povrchu je vyobrazen na obrázku 1-1. V nejnovější normě byla zavedena 
úmluva, že osy X a Y leží na skutečném povrchu a osa Z směřuje z materiálu 
do okolního prostředí. 
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1.2.1  Prvek profilu [14] 
Prvek profilu je výstupek profilu a přilehlá prohlubeň (viz. obr. 1-2 a 1-3). Na  prvku 
se dají určit různé geometrické charakteristiky. Mezi základní patří: hodnota 
pořadnice, výstupek profilu, místní sklon, výška výstupku profilu, hloubka prohlubně 
profilu, výška prvku profilu a šířka prvku profilu [1]. 
 

• Hodnota pořadnice Z(x) [14] naznačuje výšku posuzovaného profilu 
v libovolné poloze X.  

• Místní sklon dZ/DX [14] posuzovaného profilu je zobrazen na obrázku 1-3. 
• Výška výstupku profilu Zp [14] určuje vzdálenost mezi osou X a největším 

bodem výstupku profilu (viz. obr. 1-2). 
• Hloubka prohlubn ě profilu Zv [14] označuje vzdálenost mezi osou X a 

nejnižším bodem prohlubně profilu (viz. obr. 1-2). 
• Výška prvku profilu Zt [14] je suma výšky výstupku a hloubky prohlubně 

prvku profilu (viz. obr. 1-2). 
• Šířka prvku profilu Xs [14] je rovna  délce úseku osy X protínající prvek 

profilu (viz. obr. 1-2). 
• Materiálová délka prvku na úrovni c Ml(c) [14] označuje součet délek 

úseku získaných protnutím prvku profilu  čarou rovnoběžnou s osou X v dané 
úrovni c (viz. obr. 1-3). 

 

Obr. 1-1 Profil povrchu [14] 

Obr. 1-2 Prvek profilu 1 [6] 

1.2.1 
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1.2.2  Filtrace profilu 
Abychom mohli strukturu povrchu rozdělit podle velikosti rozteče, musíme ji 
separovat [11]. Separace se provádí jejich filtrováním [11]. Filtrem profilu se 
rozděluje povrch na dlouhovlnné či krátkovlnné složky. Existují tři druhy filtrování 
profilu povrchu, a to podle ČSN EN ISO 11 562 [27], ČSN EN ISO 12 085 [15] nebo 
ČSN EN ISO 13 565-1 [28].  
 
 
Filtrace profilu pro parametry definovaných v ČSN EN ISO 4287 [14] 
Filtrace pro tyto parametry je uvedena v ČSN EN ISO 11 562 [27]. Norma definuje 
tři základní filtry profilu: λs, λc, λf . 
 

• Filtr profilu λs, Ls [14] definuje rozhranní mezi úplně nejkratšími složkami 
vln přítomnými na povrchu a drsností (viz. obr. 1-4). 

• Filtr profilu λc, Lc [14] určuje rozhranní mezi drsností a vlnitostí (viz. obr. 
1-4). 

• Filtr profilu λf, Lf [14] vyznačuje rozhranní mezi vlnitostí a delšími 
složkami vln přítomnými na povrchu (viz. obr. 1-4). 

• Cut – off [14] je mezní vlnová délka filtru profilu. 
 

Obr. 1-3 Prvek profilu 2  

Obr. 1-4 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a 
vlnitosti [14] 
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Filtrace profilu podle ČSN EN ISO 12 085 [15] 
• Místní výstupek profilu [15] je definován jako část profilu mezi dvěma 

přilehlými minimy profilu (obrázek 1-5). 
• Místní prohlubeň profilu [15] je část profilu mezi dvěma přilehlými 

maximy profilu (obrázek 1-5).  
• Motif [15] je část základního profilu mezi nejvyššími body dvou místních 

výstupků profilu, které nejsou nezbytně přilehlé (obr. 1-6).  
• Horní obálka základního profilu [15] jsou přímky spojující nejvyšší body 

výstupků základního profilu po stanoveném omezení vrcholů (viz. obr. 1-7).  
• Mezní délka A [15] definuje rozhranní mezi délkami AWi motivu drsnosti a 

motivu vlnitosti (obrázek 1-11). Její velikost je pro různé velikosti 
vyhodnocované délky ln uvedena v dodatku B.  

• Mezní délka B [15] ohraničuje velikost délky AWi motivu vlnitosti (viz obr. 
1- 11). Velikost mezní délky je uvedena v dodatku B.  

 

 
 
 

 

Obr. 1-5 Místní výstupek a místní prohlubeň profilu  

Obr. 1-6 Motif drsnosti Obr. 1-6 Motif drsnost  [15]  
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Filtrace profilu podle ČSN EN ISO 13 565-1 [28] 
Povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti jsou filtrovány podle této normy, 
jelikož profil drsnosti generovaný filtrem, který je definován v normě ISO 11 562 
[27], je u těchto povrchů vystaven některým nežádoucím zkreslením. 
Stratifikovaný povrch je definován jako povrch vytvořený z kombinace ,,hlubokých“ 
prohlubní a profilu s velmi malou vlnitostí. Velké prohlubně byly vytvořené 
například hrubováním. Po hrubování se u velmi důležitých funkčních ploch provádí 
dokončovací operace. Tím vznikla daleko jemnější struktura, ale některé větší 
prohlubně nebyly bohužel odstraněny [28].  
Uvedené ,, hluboké“ prohlubně, které jsou na povrchu spíše ojedinělé, pak mají 
veliký vliv na parametry povrchu získaných filtrací dle ISO 11 562 [27]. 
Způsob filtrace je patrný z obrázků 1-8a, 1-8b a 1-8c. Vycházíme již ze základního 
profilu definovaného v  ISO 4287 [14].  Základním profilem vedeme první střední 
čáru určenou filtrací v souladu s ISO 11562 [27]. Všechny prohlubně ležící pod touto 
střední čarou (na obr. 1-8a vyšrafované) jsou pro vyhodnocení druhé střední čáry 
vypuštěny. Tímto myšleným profilem vedeme druhou střední čáru naprosto stejnou 
filtrací. Druhá střední čára je referenční čarou, ke které je prováděno posouzení 
parametrů profilu. Tu přeneseme na původní základní profil [28]. 

 

Obr. 1-7 Horní obálka Obr. 1-7 Horní obálka [6] 

Obr. 1-8a Proces filtrace podle ČSN EN ISO 13 565-1 [28] 
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1.2.3  Profily 
 
 
Profily získané  filtrací profilu dle ČSN EN ISO 4287 [14] 
Výše uvedenou separací složek struktury získáme tři druhy profilu. Mezi základní 
patří: drsnost, vlnitost a základní profil.  

Obr. 1-8c Proces filtrace podle ČSN EN ISO 13 565-1 [28] 

Obr. 1-8b Proces filtrace podle ČSN EN ISO 13 565-1 [28] 

1.2.3 
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• Profil drsnosti (R-profil) [14] je odvozený z profilu povrchu potlačením 
dlouhovlnných složek filtrem Lc a úplně nejkratších vlnových složek Ls. (viz. 
obr. 1-4, 1-9 a 1-10). 

• Profil vlnitosti (W -profil) [14] je profil získaný postupnou aplikací filtru Lc 
a Lf (viz. obr. č. 1-4, 1-9 a 1-10). Jsou tedy potlačeny jak dlouhovlnné, tak 
krátkovlnné složky. 

• Základní profil (P-profil) [14] dostaneme potlačením krátkovlnných složek 
profilu povrchu filtrem Ls (viz. obr. č. 1-4, 1-9 a 1-10). 

 
Druhy profilu a jejich filtrace lze vyobrazit i jinačí formou (viz. obr. 1-10).  Filtraci 
povrchu součásti si můžeme představit jako přesívání písku s různou velikostí zrn 
přes síto o různé velikosti ok. Při použití toho nejjemnějšího síta A (krátkovlnný filtr 
Ls) se z písku odstraní úplně nejmenší částice a nepřesetý zbytek nám vyjadřuje 
základní P- profil. Dalším prosíváním tohoto zbytku písku (představující základní 
profil) přes síto B (vyjadřující dlouhovlnný filtr Lc) získáme přesetý materiál, který 
vyjadřuje profil drsnosti. Profil vlnitosti si lze představit následujícím způsobem. Z 
úplně nového zatím nepřesetého písku ,,odfiltrujeme“ sítem B menší částice. 
Zbytkem zůstávají větší zrna bez horního omezení. Použitím třetího síta C (filtr Lf) 
se ze zbytku písku odstraní ty největší zrna a nečistoty a získáváme tak materiál, 
který vyjadřuje W- profil [6].  
 

Obr. 1-9 Způsob hodnocení struktury povrchu součásti Obr. 1-9 Způsob hodnocení struktury povrchu součásti [14] 

Obr. 1-10 Způsoby filtrace struktury povrchu [6] 



 

 

1 Základní pojmy, termíny a definice 

strana 

23 

Profily získané  filtrací profilu podle ČSN EN ISO 12 085 [15]  
• Motif drsnosti [15]  je motif odvozený použitím ideálního operátoru s mezní 

hodnotou A. Má tedy délku ARi větší než filtr profilu Ls a menší nebo rovnu 
definované mezní délce A (viz. obr. 1-11). 

• Motif vlnitosti [15] je definován jako motif odvozený na horní obálce 
pomocí ideálního operátoru s mezní hodnotou B. Horní obálka je vyobrazena 
na obrázku 1-7. Motif má délku AWi větší než A a menší nebo rovnu B (viz. 
obr. 1-11). 

 
 
Profily získané  filtrací profilu podle ČSN EN ISO 13 565-1 [28] 
Norma definuje pouze profil drsnosti. Touto filtrací nezískáme profil vlnitosti. 
Nedostaneme ani základní profil, jelikož filtrace podle ISO 13 565-1 [28] z něj 
vychází. 
 

• Profil drsnosti [28] získaný filtrací profilu povrchu dle ISO 13 565-1 [28] je 
znázorněn na obrázku 1-8c. Je získán jako rozdíl mezi základním profilem  a 
referenční čarou uvedenou v kapitole 1. 4. 3.  

 
 
 
1.2.4  Parametry profilu povrchu 

• Parametr drsnosti R [14, 15] je určen z profilu nebo motivu drsnosti. 
• Parametr vlnitosti W[14,15] se vyhodnocuje z profilu nebo motivu vlnitosti. 
• Parametr základního profilu P [14] bývá  vyhodnocován ze základního 

profilu. 
 
 
1.2.5 Termíny potřebné k určitým  parametrům definovaných v jednotlivých 
normách 
 
 
ČSN EN ISO 4287 [14] 
Pro definování parametrů rozdíl výšky úseku profilu a vzájemného materiálového 
poměru je potřebné si vysvětlit co je to křivka materiálového poměru profilu, ze 
které jsou oba parametry určeny.  
 

Obr. 1-11 Motif drsnosti a motif vlnitosti 

 

 

1.2.4 

1.2.5 
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• Křivka materiálového poměru profilu [14] je materiálový poměr profilu 
v závislosti na výšce úrovně. Křivka je znázorněna na obrázku 1-12. Některé 
literatury ji nazývají jako křivku nosného profilu popř. Abbott 
Firestoneova křivka.  

• Empirické rozdělení výšek profilu [14] je definováno jako hustota 
pravděpodobnosti pořadnic Z(x) v rozsahu vyhodnocované délky. Křivka je 
vyobrazena na obrázku 1-13.  

 

 
 
ČSN EN ISO 13 565-2 [16] 
Parametry této normy jsou odvozené z nosné křivky profilu (viz. obr. 1-12). Touto 
křivkou můžeme vést dvěma libovolnými  body, mezi nimiž je 40% naměřených 
hodnot, mnoho sečen ( vyznačena na obr. 1-14 pozicí B). Při výpočtu se snažíme 
určit takovou polohu sečny, která má nejmenší sklon (v obr. 1-14 vyznačena pozicí 
C).  
 

• Náhradní přímka [16] je prodloužením sečny s nejmenším sklonem od Mr = 
0% až po Mr = 100%. Vyznačuje jakousi střední oblast křivky materiálového 
podílu (obr. 1-14 ).  

• Oblast jádra [16] je ohraničena úsečkami, které vzniknou vynesením 
z průsečíku (Náhradní přímky a Materiálového podílu Mr = 0% a Mr  = 
100%) na osu dané úrovně c. Je naznačena na obr. 1-14.  

 

Obr. 1-12 Nosná křivka profilu [14] 

Obr. 1-13 Empirické rozdělení výšek profilu [6] 
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Pozice A1 označuje plochu výstupků, které protíná horní hranice jádra drsnosti. 
Pozice A2 naopak označuje plochu prohlubní, kterou vedeme dolní hranici jádra 
drsnosti. Pomocí nich sestavíme trojúhelníky tak, aby měli stejný obsah jako je 
plocha výstupků nebo prohlubní. Výšky trojúhelníků pak označují střední výšku 
nebo hloubku profilu, určených od jádra drsnosti [8]. 

 
 
ČSN EN ISO 13 565-3 [17] 
Charakteristiky struktury této normy bývají definovány na povrchu, který byl 
obroben po sobě dvěmi následujícími operacemi. Nejčastěji se jedná o hrubování a 
následně o finální jemné opracování. Drsnost jemné struktury vznikne po odstranění 
horní části hrubé struktury. Rozbor takto vyhotovené struktury je uveden na obrázku 
1-15. 
 

• Pravděpodobnostní křivka materiálu [17] reprezentuje křivku 
materiálového poměru profilu, kde poměr délky profilu materiálu je vyjádřen 
jako Gaussova pravděpodobnost v hodnotách směrodatné odchylky, 
vynesených lineárně na vodorovné ose. Tato křivka je vyobrazena na obr. 1-
15 a 1-16. Pod pozicí č. 1 u obr. č. 1-15  se skrývá oblast plošin. Pozice č. 2 
vyznačuje oblast prohlubní a poz. č. 3 zbytky původních výstupků. Hluboké 
prohlubně jsou pod pozicí č. 4 a nestabilní oblast je pod poz. č. 5 [6].  

• Regresivní přímka [17] je přímka určená metodou nejmenších čtverců 
nahrazující nějakou křivku. Podmínkou je aby byla co nejvíce křivce 

Obr. 1-14 Postup určení jádra profilu [16] 
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matematicky obdobná. Pravděpodobnostní křivkou materiálu vedeme  dvě 
regresivní přímky, a to regresivní přímku v oblasti plošinek a regresivní 
přímku v oblasti prohlubní (viz. obr. A. 8). 

 

 
 

 
 
 
1.2.6 Základní délka [14] 
Základní délka je délka ve směru osy X (obr. 1-1 a 1-3), použitá pro rozpoznání 
nerovnosti charakterizující vyhodnocovaný profil. Bývá trojího druhu: pro základní 
profil, pro drsnost a pro vlnitost.  
 

Obr. 1-15 Rozbor struktury povrchu vzniklého dvěma po sobě následujícími procesy [17] 

Obr. 1-16 Profil vzniklý dvěma po sobě následujícími výrobními  procesy a pravděpodobnostní 
křivka materiálu [6] 

1.2.6 
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• Základní délka pro R- parametry lr [14]  je rovna vlnové délce 
dlouhovlnného filtru Lc.  

• Základní délka pro W- parametry lw [14] se rovná vlnové délce filtru Lf.  
• Základní délka pro P-parametry lp [14] je shodná s vyhodnocovanou délce 

ln. 
 
 
1.2.7 Vyhodnocovaná délka ln [14] 
Délka ve směru osy X (obr. 1-1) použitá pro posouzení vyhodnocovaného profilu. 
Může být definovaná pro R – profil, W – profil a P – profil. 
 

• Vyhodnocovaná délka pro parametr drsnosti [14] obsahuje implicitně 5 
základních délek lr (obr. 1-17). Pro jiný počet se musí předepsat.  

• Vyhodnocovaná délka pro W-profil [14]  není implicitně stanovena a musí 
být předepsána.  

• Vyhodnocovaná délka pro P-profil [14] se rovná celkové délce 
předepsaného prvku.  

 

 

 
 
 
1.3 Plošné hodnocení SP 
 
 
1.3.1 Obecné termíny [12] 

• Vyčleněný povrch [12] je číslicová reprezentace skutečného povrchu. 
• Referenční rovina [12] je přidružená rovina, definovaným způsobem 

přiléhající k topografickému povrchu, k níž jsou vztaženy parametry 
struktury povrchu. 

• Definiční plocha [12] je velikost plochy použité k definování parametrů 
charakterizující definovaný povrch. 

• Hodnotící okno [12] je velikost plochy použité k posouzení hodnocené 
plochy. Může tvořit celý počet definičních ploch. SP není měřena na celé 
ploše, ale jen na určité části potřebné ke zjištění informací vypovídajících o 
charakteru nerovností.  

 
 
 
 

Obr. 1-17 Vyhodnocovaná délka ln [6] 

1.2.7 

1.3 

1.3.1 
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1.3.2 Filtr povrchu [12] 
Těmito filtry separujeme rovnou celý snímaný povrch.  
 

• S-filtr [12]  je filtr povrchu definující průsečík mezi základním povrchem a 
složkami menší velikosti na skutečném povrchu (obr. 1-18).  

• C-filtr [12] je filtr definující průsečík mezi základním povrchem a složkami 
větší velikosti na skutečném povrchu (obr.1-18).  

• F-filtr [12] je filtr povrchu odstraňující tvar ze základního profilu (obr.1-18).  
 
 
1.3.3 Povrchy získané separací  

• Základní povrch [12] je vyčleněný povrch po aplikaci krátkovlnného filtru 
S-filtru (obr.1-18).  

• Neomezený povrch [12] je odvozený ze základního povrchu potlačením 
kratších složek použitím S-filtru a tvaru použitím F-filtru (obr.1-18). 

• Omezený povrch [12] je povrch odvozený z neomezeného povrchu 
potlačením delších složek použitím C-filtru (obr.1-18). 

 

 
 
1.3.4 Termíny geometrických prvků [12] 

• Výstupek [12] je bod na povrchu vyšší než všechny ostatní body v jeho 
okolí.  

• Vrchol [12] je oblast okolo výstupku v níž všechny nejstrmější trajektorie 
končí na výstupku.  

• Koryto [12] je hraniční čára mezi sousedními vrcholy 
• Prohlubeň [12] je bod na povrchu nižší než všechny ostatní body v jeho 

okolí.  
• Údolí [12] je oblast okolo prohlubně v níž všechny nejvíce klesající 

trajektorie končí v prohlubni.  
• Hřbet [12] je hraniční čára mezi sousedními údolími. 
• Sedlový bod [12] je bod na povrchu, ve kterém se koryto a hřbet křižují.  
• Plošný prvek [12]je vrchol nebo údolí.  
• Lineární prvek [12] je koryto nebo hřbet. 
• Bodový prvek [12] je výstupek, prohlubeň nebo sedlový bod.  
• Vrstevnice [12] je čára na povrchu, sestávající z bodů stejné výšky.  

Obr. 1-18 Způsoby hodnocení  struktury plochy součásti (3D)  
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1.3.5 Topografický povrch [12] 
Topografický povrch je buďto neomezený povrch nebo omezený povrch. 
 

• Topografický prvek [12] je plošný, lineární nebo bodový prvek na 
topografickém povrchu.  

 
 
1.3.6 Druhy parametrů 

• S-parametr [12] je parametr používající data z definiční plochy. 
• V-parametr [12] je parametr objemu materiálu nebo prázdného objemu 

používající data z křivky nosného poměru materiálu.  
• Parametr pole [12] je S-parametr nebo V-parametr vypočítaný pomocí 

hodnot všech pořadnic v definiční ploše.  
• Parametr prvku [12] je S-parametr nebo V-parametr vypočítaný z dříve 

identifikovaných topografických prvků v definiční ploše. 
 
 
1.3.7 Termíny a definice geometrických parametrů [12] 

• Hodnota pořadnice Z(x,y) [12] je výška posuzovaného topografického 
povrchu v libovolné poloze x,y. 

• Vektor místního sklonu (dZdZdZdZ/ddddx , dZ dZ dZ dZ/ddddy) [12] je sklon posuzovaného 
topografického povrchu v poloze x,y.  

• Autokorelační funkce ACF(tx,ty) [12] je funkce, která popisuje korelaci 
mezi povrchem a stejným povrchem posunutým o (tx,ty).  

 
∫∫

∫∫
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• Fourierova transformace FT(p,q) [12] je funkce, transformující 
topografický povrch do frekvenčního prostoru.  

 dxdyeyxZqpFT iqyipx
∫∫

+⋅= ),(),(                 (2) 

• Úhlové výkonové spektrum APS(s) [13] je funkce udávající v definiční 
ploše výkon v daném směru vzhledem k ose y.  

 
(3) 

 
 
 
1.3.8 Termíny a definice potřebné k určitým parametrům 

• Křivka plošného materiálového poměru topografického povrchu [12] je 
křivka reprezentující plošný materiálový poměr topografického povrchu jako 
funkci úrovně.  

• Amplitudová k řivka nosných výšek [12] je vzorová funkce hustoty 
pravděpodobnosti pořadnic Z(x,y) v definiční ploše. 

drsrsrFTsAPS
T

))cos(),sin(()(
0

⋅⋅= ∫

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.5 
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1.4 Mezní hodnoty [25] 
• Pravidlo 16% [25] je splněno tehdy, pokud bude méně než 16% všech 

naměřených hodnot parametru profilu na vyhodnocované délce přesahovat  
předepsanou hodnotu této horní meze. Obdobným způsobem se stanový i 
dolní mez. Značka se nepředepisuje, jelikož pravidlo 16% platí přednostně.  

• Pravidlu maxima [25] struktura povrchu odpovídá, jestliže ani jedna 
z naměřených hodnot nepřesáhne předepsanou hodnotu horní meze. Obdobně 
je stanovena dolní mez. Pro zavedení tohoto omezujícího parametru se musí 
do grafické značky slovně předepsat.  

 

1.5 Grafická značka [21] 
• Základní grafická značka [21] udává, že existuje požadavek na strukturu 

povrchu.  
• Rozšířená grafická značka [21] označuje  rozšířenou základní grafickou 

značku pro strukturu povrchu, udávající, zda pro dosažení předepsané 
struktury povrchu je nebo není požadováno odebírání materiálu.    

• Úplná grafická značka [21] je základní nebo rozšířená grafická značka 
doplněná o požadavky na strukturu povrchu (parametr struktury povrchu, 
výrobní proces, nerovnost a jejich orientace, přídavek na obrábění).    

• Všeobecná grafická značka [21] se předepisuje těsně nad popisové pole. 
Používá se téměř na všech výrobních strojnických výkresech. Jako 
všeobecnou značku SP volíme tu, jejíž požadavek na SP povrchu je obsažen 
na nejvíce plochách. 

• Parametr struktury povrchu [21]  vyjadřuje mikrogeometrické vlastnosti 
povrchu. 

• Značka parametru [21] udává typ parametru struktury povrchu. 
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2 PŘEHLED A ROZBOR EXISTUJÍCÍ LITERATURY V DANÉ 
OBLASTI 
Literaturu zabývající se strukturou povrchu lze rozdělit podle více hledisek. 
Nejčastěji ji rozdělujeme podle druhu literatury (normy, vysokoškolská skripta, 
středoškolské učebnice, odborné knihy, technické časopisy, web, …) a  podle obsahu 
dané literatury (Parametry a charakteristiky struktury povrchu, označování struktury 
povrchu, pravidla a postupy pro posuzování SP, …). 
 
 
2.1 Přehled a rozbor norem 
 
 
2.1.1 Normy zabývající se označováním SP  
Doposud platnou normou je ČSN EN ISO 1302 [21], která v roce 2002 nahradila 
ČSN 01  3144 [22] vydanou v roce 1980. Té předcházely normy ČSN 01 3033 [23] 
vydané v roce 1963, 1955 a předtím v roce 1949 [24]. Všechny výše uvedené normy 
se zabývají správným značením struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků. 
Jedná se tedy o velikost a tvar grafické značky, rozbor a umístění doplňujících 
požadavků v grafické značce a o umístění grafické značky na výkrese strojní 
součásti. Zavedením nové normy došlo skoro pokaždé k velkým rozdílům 
v označování SP. Rozdíly jsou v krátkosti popsané v kapitole č. 4. Obrázek 2-1 
ukazuje návaznost  vydání jednotlivých norem a přehled jejich platnosti.  

 
 
 
 

Obr. 2-1 Normy zabývající se označováním SP 

2 

2.1 

2.1.1 
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2.1.2 Normy zabývající se parametry a charakteristikami  SP 
Kolem roku 2000 vznikla řada nových, doposud nezavedených charakteristik 
struktury povrchu. Jedná se o parametry metody motif popsaných v ČSN EN ISO 
12 085 [15] (rok vydání 1997),  výškové charakteristiky využívající křivku 
lineárního poměru materiálu uvedených v  ČSN  EN 13 565-2 [16] (2000) a o 
výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu 
vyobrazených v ČSN EN ISO 13 565-3 [17] (2000). Další doposud platnou normou 
zabývající se parametry povrchu je norma ČSN EN ISO 4287 [14], která v roce 1997 
nahradila ČSN ISO 4287–1 [18]. Ta naopak předcházela ČSN 01 4450 [19] z roku 
1980 nahrazující normu z  května 1960 [20], která byla zavedena místo ČSN 01 4450 
z června 1951. Definice parametrů povrchu provázely při zavádění norem vždy 
nějaké drobné rozdíly popsaných v kapitole č. 3. Obrázek 2-2 vyjadřuje návaznost  
vydání jednotlivých norem a přehled jejich platnosti. 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 2-2 Normy zabývající se označováním SP 
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2.1.3 Jiné normy důležité pro texturu povrchu 
Všechny níže uvedené normy jsou doposud platné.  
 

• ČSN EN ISO 4288 [25] se zabývá pravidly a postupy pro posuzování 
struktury povrchu. Najdeme zde například způsoby odhadování parametrů 
pomocí výpočtů, pravidla a postupy pro kontrolu dotykovými přístroji, 
velikosti základních délek drsností pro parametry dle ISO 4287 [14], či 
definici pravidla 16% nebo maxima.  

• ČSN EN ISO 8785 [26] je norma popisující druhy nedokonalosti povrchu 
(koroze, mikrotrhliny, otřepy, póry, rýhy, atd.), parametry nedokonalosti 
povrchu (délka, šířka, počet a celková plocha nedokonalosti povrchu, …) a 
potřebné termíny a definice. 

• ČSN EN 11 562 [27] popisuje metrologické charakteristiky fázově 
korigovaných filtrů pro měření profilů drsnosti. Jednodušeji se dá říct, že se 
jedná o výběr vhodné mezní vlnové délky filtru profilu cut – off. Obsahuje 
popis přenosové charakteristiky dlouhovlnných i krátkovlnných složek 
profilu, váhové funkce fázově korigovaného filtru profilu, atd.. 

• ČSN EN ISO 13 565-1 [28] uvádí filtraci a všeobecné podmínky měření pro 
povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti. Vyskytuje se zde například 
směr snímání, výběr mezní vlnové délky cut – off λc a vyhodnocované délky 
ln, proces filtrace pro určení profilu drsnosti. Norma je určena pro povrchy 
mající poměrně veliké prohlubně pod mnohem jemněji dokončenými 
ploškami s velmi malou vlnitostí. Tento typ povrchu se vyskytuje například u 
vložek válcových spalovacích motorů. 

 
 
2.2 Přehled a rozbor vysokoškolských skript 

• Základy konstruování [1] je hlavní učební materiál pro stejnojmenný 
předmět na Strojní fakultě VUT v Brně. Na deseti stránkách je zde velmi 
stručně popsána problematika struktury povrchu. Obsahem jsou základní 
termíny a definice, charakteristika střední aritmetické úchylky profilu Ra a 
směrnice pro její použití, složením a umístěním grafické značky na 
strojnických výkresech. 

• Základy konstruování – výběry z norem pro konstrukční cvičení [2] je 
skriptem Vysokého učení technického v Brně. Jsou v nich vytaženy 
jednotlivé normy, které by měli být podkladem pro výkresy na fakultě strojní 
pro bakalářské studium. Důležitou částí zabývající se strukturou povrchu je 
zde volba hodnoty parametrů Ra pro různé výrobní postupy, závislost mezi 
drsností povrchu Ra a rozměrovou tolerancí. Další kapitolou je Drsnost 
povrchu funkčních ploch, kde velikost charakteristiky Ra vychází 
z mnohaletých  zkušeností v různých oborech strojírenské výroby.  

• Základy strojnictví [3] popisuje strukturu povrchu součástí ještě podle 
starých norem. Jedná se o starší skriptum ČVUT v Praze.  Uvádí popis 
termínů, definic, charakteristik podle ČSN 01 3144 a rozbor označování 
struktury dle ČSN ISO 4287-1.  

• Jakost a metrologie [4] je studijní materiál Ústavu metrologie a zkušebnictví 
fakulty strojní VUT v Brně. Nalezneme zde i velice obsáhlou kapitolu 
zabývající se strukturou povrchu. V ní je uvedena nejenom stručná 

2.2 

2.1.3 
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charakteristika všech termínů a parametrů povrchu, ale i  filtrace povrchu, 
grafická značka a jednotlivé způsoby snímání, měření a hodnocení struktury. 

• Jakost a metrologie II [5] obsahuje z oblasti geometrické specifikace 
výrobků stejný obsah jako Jakost a metrologie. Obsahuje však navíc ještě  
plošné hodnocení struktury povrchu (3D).  

 
 
2.3 Jiné odborné publikace 

• Geometrická specifikace výrobků strojírenské výroby [6] je literatura 
vydaná Českým normalizačním úřadem. Jedná se o rozbor norem 
popisujících strukturu povrchu. Jejím obsahem je nejenom rozbor všech 
doposud existujících charakteristik struktury  povrchu, ale také potřebné 
termíny a definice, filtrace povrchu, grafické značení a hodnoty parametrů Ra 
pro různé výrobní postupy. 

• Drsnost povrchu [7] vydaná v roce 1989 je nejrozsáhlejší česky psanou 
publikací zabývající se strukturou povrchu a souvisejícími tématy. Bohužel je 
napsaná podle dnes již neplatných norem. Na více jak 300 stranách je 
popsáno: termíny a definice, normalizované a nenormalizované 
charakteristiky povrchu, fyzikální podstata vzniku SP, výpočet teoretické 
drsnosti z geometrie a kinematiky nástroje a obrobku, značení SP na 
strojnických výkresech, jednotlivé způsoby hodnocení, posuzování a měření 
SP, vztah drsnosti povrchu a funkce ploch součástí, závislost drsnosti 
povrchu na způsobu obrábění… .   

• Konstruování – geometrická specifikace výrobků 1., 2., 3. díl  [8] je další 
velmi rozsáhlou literaturou z oblasti SP. Jsou v ní zahrnuty platné normy. 
Obsahuje téměř všechny poznatky, které by měl inženýr zabývající se SP 
znát. Opět velmi stručně uvedu co je obsahem: termíny a definice, popis 
všech doposud platných parametrů povrchu, fyzikální podstata vytváření 
povrchu, teoretický profil drsnosti, srovnání starých a současných norem, 
posuzování a měření SP, grafické značení na výkresech, vztah parametrů a 
funkce plochy, závislost velikosti parametrů SP na tolerančním stupni a 
způsobu obrábění, atd.. 
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3 NORMALIZOVANÉ PARAMETRY PROFILU POVRCHU 
 
 
3.1 Kvantitativní analýza  
V dnešní době je definováno celkem 65 parametrů profilu. Z toho největší počet 
zabírají parametry podle ČSN EN ISO 4287 [14] s počtem 42. Na posledním místě 
jsou charakteristiky drsnosti a základního profilu podle ČSN EN ISO 13565-3 [17] 
založených na materiálové pravděpodobnostní křivce s počtem 6 uchazečů. Jaký je 
počet parametrů v jednotlivých normách, ve kterých jsou charakterizovány 
parametry struktury povrchu, je zobrazeno v následujícím obrázku.  

 
Jak již bylo zmíněno, separací jednotlivých složek získáme tři druhy profilu. Počty 
parametrů podle toho, na jakém profilu jsou definovány, nám znázorňuje obrázek 3-
2. Je zřejmé, že jednoznačně nejvíce parametrů bylo definováno na profilu drsnosti, 
nejméně na základním profilu.  

 

Obr. 3-1 Počet parametrů v závislosti na typu normy 

Obr. 3-2 Počet parametrů v závislosti na druhu parametru profilu 

3 

3.1 

Počet parametrů v závislosti na typu normy

ČSN EN ISO 
4287; 42; 

65%

ČSN EN ISO 
12085; 7; 

11%

ČSN EN ISO 
13 565-3; 6; 

9%
ČSN EN ISO 
13 565-2; 10; 

15%

Počet parametrů v závislosti na druhu parametru profilu

Profil drsnosti; 
30; 46%

Profil vlnitosti; 
18; 28%

Základní profil; 
17; 26%
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Jednotlivé parametry mohou být definovány na základní nebo na vyhodnocované 
délce. Počty parametrů v závislosti na délce, na které jsou vyhodnocovány udává obr. 
3-3.  

 
V ČSN EN ISO 12085 [15], ČSN EN ISO 13 565-2 [16], ČSN EN ISO 13 565-3 
[17] jsou všechny charakteristiky povrchu definovány na vyhodnocované délce. 
Naopak v ČSN EN ISO 4287 [14] je více parametrů definováno na základní délce, 
což přesněji dokumentuje následující obrázek.  

 
Přehled všech existujících parametrů a jejich rozdělení ukazuje tab. 3-1. Tabulka 
uvádí také rozbor, zda jsou stanoveny buď na základní délce lr(lw,lp) nebo na 
vyhodnocované délce ln. 

Obr. 3-3 Počet parametrů v závislosti na vyhodnocované nebo základní 
délce 

Obr. 3-4 Počet parametrů ČSN EN ISO v závislosti na vyhodnocované nebo 
základní délce 

Počet parametrů v závislosti na vyhodnocované nebo základní délce

Vyhodnocova
ná délka; 35; 

54%

Základní 
délka; 30; 

46%

Počet parametrů ČSN EN ISO 4287 v závislosti na vyhodnocované 
nebo základní délce 

Vyhodnocova
ná délka; 12; 

29%

Základní 
délka; 30; 

71%
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Tab. 3-1  Přehled parametrů, parametry definované na základní nebo na vyhodnocované délce [6] 

Filtrování podle ČSN 
EN ISO 11 562 [27] 

Definovaná na 
délce 

Začlenění 
struktury 
povrchu 

Název parametru 
 struktury povrchu 

Profil 
 
Parametry podle ČSN EN ISO 4287 
[14] (jejich definice jsou v příloze A) 
 

 
R 

 
W 

 
P 

Základ-
ní 
(lr, lw , 
lp) 

Vyhodno- 
covaná 
(ln) 

Největší výška 
výstupku 

Rp Wp Pp ano - 

Největší hloubka 
prohlubně 

Rv Wv Pv ano - 

Největší výška profilu Rz Wz Pz ano - 
Celková výška profilu Rc Wc Pc ano - 
Průměrná výška profilu Rt Wt Pt - ano 
Průměrná aritmetická 
hodnota profilu 

Ra Wa Pa ano - 

Průměrná kvadratická 
hodnota profilu 

Rq Wq Pq ano - 

Šikmost profilu Rsk Wsk Psk ano - 

Výškové 
parametry 

Špičatost profilu Rku Wku Pku ano - 
Délkové 
parametry 

Průměrná šířka prvku 
profilu 

Rsm Wsm Psm ano - 

Tvarové 
parametry 

Průměrný kvadratický 
sklon profilu 

R∆q W∆q P∆q ano - 

Materiálový(nosný) 
poměr profilu 

Rmr 
(c) 

Wmr 
(c) 

Pmr 
(c) 

- ano 

Rozdíl výšky úseku 
profilu 

Rδc Wδc Pδc - ano 

Křivky a 
příbuzné  
parametry 
 Vzájemný materiálový 

poměr 
Rmr Wmr Pmr - ano 

 
Parametry podle ČSN EN ISO 12085 
[15] (jejich definice jsou příloze A) 
 

Filtrování dle ČSN EN 
ISO 12 085 [15] 

 

Největší hloubka 
profilu nerovnosti 

Rx - - - ano 

Průměrná rozteč prvků 
motif drsnosti  

AR - - - ano 
 
Drsnost 

Průměrná hloubka  R - - - ano 
 prvků motif drsnosti      
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3.2 Srovnání současných a minulých norem 
Tabulka 3-2 nám ukazuje, jaké druhy parametrů byli v jednotlivých obdobích  
zavedeny a jakým způsobem se značily. Nejlépe tedy vystihuje rozdíly mezi starými 
a platnými normami. 
 

 

Název parametru struktury povrchu 
 
 
 

ČSN 
01 
4450 
[20] 
(1960) 

ČSN 
01 
4450 
[19] 
(1980) 

SO 
4287-
1 [18] 
(1984) 

ISO 4287 [14] 
ISO 12 085 
[15] 
ISO 13 565-2 
[16] 

Největší hloubka 
motifu 
vlnitosti 

- Wx - - Ano 

Průměrná hloubka 
prvků motif vlnitosti 

- W - - ano 

Průměrná rozteč prvku 
vlnitosti 

- AW - - ano 

Vlnitost 

Celková hloubka prvku 
vlnitosti 

- Wte - - ano 

Parametry drsnosti ČSN EN ISO 
13 565 -2 [16] (viz. příloha A) 

Filtrování podle ČSN 
EN ISO 13 565-1 [28] 

 

Hloubka jádra drsnosti Rk - - - ano 
Materiálové podíly v procentech Mr1,Mr2 - - - ano 
Redukovaná výška výstupků Rpk - - - ano 
Redukovaná hloubka prohlubní Rvk - - - ano 
 
 

Filtrování podle ČSN 
EN ISO 12 085 [15] 

 

Hloubka jádra drsnosti Rke - - - ano 
Materiálové podíly v procentech Mr1e,Mr2e - - - ano 
Redukovaná výška výstupků Rpke - - - ano 
Redukovaná hloubka prohlubní Rvke - - - ano 
Parametry podle ČSN EN ISO 
13 565-3 [17] (viz. příloha A) 

Filtrování podle ČSN 
EN ISO 13 565-1 [28] 

 

Sklon přímky v oblasti plošinek Rpq - - - ano 
Sklon přímky v oblasti prohlubní Rvq - - - ano 
Relativní materiálový poměr 
v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní 

Rmq - - - ano 

 Filtr Ls [14]  
Sklon přímky v oblasti plošinek  - - Ppq - ano 
Sklon přímky v oblasti prohlubní - - Pvq - ano 
Relativní materiálový poměr 
v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní 

- - Pmq - ano 

Tab. 3-2  Porovnání parametrů struktury povrchu [8]  
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ISO 13 565-3 
[17] 
(cca 2000) 

Největší výška výstupku profilu - ypmax Rp P, W, Rp 
Největší hloubka prohlubně profilu - yvmax Rm P, W, Rv 
Největší výška profilu Rmax Rm Ry P, W, Rz 
Výška nerovností profilu z deseti bodů Rz Rz Rz - 
Průměrná výška prvků profilu - - Rc P, W, Rc 
Průměrná hodnota parametrů drsnosti 
povrchu 

- Rjn R  - 

Celková výška profilu - - - P, W, Rt 
Průměrná aritmetická úchylka 
posuzovaného profilu 

Ra Ra Ra P, W, Ra 

Průměrná kvadratická úchylka 
posuzovaného profilu  

- Rq Rq P, W, Rq 

Střední kvadratická vlnová délka 
profilu 

- - λq - 

Střední vlnová délka profilu - - λa - 
Šikmost posuzovaného profilu - - Sk P, W, Rsk 
Špičatost posuzovaného profilu - - - P, W, Rku 
Průměrná šířka prvků profilu  - Sm Sm P, W, RSm 
Střední rozestup místních výstupků 
profilu 

- S S - 

Relativní délka profilu - lo lr - 
Hustota výstupků profilu - - D - 

Průměrný kvadratický sklon 
posuzovaného profilu 

- ∆q ∆q P, W, R∆q 

Střední aritmetický sklon profilu - ∆a ∆a - 
Materiálový poměr profilu - tp tp P, W, Rmr(c) 
Rozdíl výšky úseku profilu  - - - P, W, Rδc 
Vzájemný materiálový poměr - - - P, W, Rmr 
Největší hloubka profilu nerovnosti - - - Rx 
Průměrná rozteč prvků motif drsnosti  - - - AR 
Průměrná hloubka prvků motif drsnosti - - - R 
Největší hloubka vlnitosti  - - - Wx 
Průměrná hloubka prvků motif vlnitosti - - - W 
Průměrná rozteč prvků motif vlnitosti - - - AW 
Celková hloubka vlnitosti - - - Wte 
Hloubka jádra profilu drsnosti - - - Rk 
Materiálové podíly v procentech  - - - Mr1,Mr2 
Redukované výšky výstupků drsnosti - - - Rpk 

Redukované hloubky prohlubní drsnosti - - - Rvk 
Hloubka jádra profilu drsnosti - - - Rke 

Materiálové podíly v procentech - - - Mr1e, Mr2e 
Redukované výšky výstupků drsnosti - - - Rpke 
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Redukované hloubky prohlubní drsnosti - - - Rvke 
Sklon přímky v oblasti plošinek 
drsnosti 

- - - Rpq 

Sklon přímky v oblasti prohlubní 
drsnosti 

- - - Rvq 

Relativní materiálový poměr 
v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní 
drsnosti 

- - - Rmq 

Sklon přímky v oblasti plošinek P-
profilu  

- - - Ppq 

Sklon přímky v oblasti prohlubní P-
profilu 

- - - Pvq 

Relativní materiálový poměr 
v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní 
P-profilu 

- - - Pmq 

 
Odlišnosti v jednotlivých normách postihovaly nejenom parametry struktury 
povrchu, ale také termíny potřebné k jednoznačnému definování charakteristik. To 
nejlépe vystihuje následující tabulka. 
 

 

Termín ČSN 
01 
4450 
[20] 
(1960) 

ČSN 
01 
4450 
[19] 
(1980) 

ISO  
4287-1 
[18] 
(1984) 

ISO 4287 [14] 
ISO 12 085 
[15] 
ISO 13 565-2 
[16] 
ISO 13 565-3 
[17] 
( cca 2000) 

Základní délka L l l lr, lw, lp 
Vyhodnocovaná délka - ln ln ln 
Hodnota pořadnice  y y y Z(x) 
Místní sklon - dy/dx dy/dx dZ/dX 
Výška výstupku profilu - yp yp Zp 
Hloubka prohlubně 
profilu 

- yv yv Zv 

Výška prvku profilu - - - Zt 
Šířka prvku profilu - Smi Smi Xs 
Rozteč místních 
výstupků profilu 

- Si Si - 

Délka rozvinutého 
profilu 

- Lo Lo - 

Poloha řezu profilu - p c c 
Materiálová délka 
profilu 

- lp ηp Ml(c) 

 

Tab. 3-3  Porovnání základních termínů [8] 
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3.2.1 Srovnání norem vydaných kolem roku 2000 a v roce 1984 
Kolem roku 2000 byla definována řada nových dosud nezavedených parametrů, které 
jsou uvedeny v ISO 12 085 [15], ISO 13 565 – 2 [16] a  ISO 13 565 – 3 [17]. Jedná 
se o parametry motif drsnosti, motif vlnitosti, parametry využívající křivku 
lineárního materiálového poměru, parametry využívající pravděpodobnostní křivku 
materiálu. Další parametry uvádí ISO 4287 [14], která nahrazuje ISO 4287 – 1 [18] 
z roku 1984. Parametry definované v platných normách jsou rozebrány v příloze D. 
Nejpodstatnější rozdíly mezi normami jsou ve značení jednotlivých parametrů, 
zavedení parametrů nových a zrušení parametru starých. Ovšem úplně největší rozdíl 
je v tom, že v nové normě jsou parametry definovány pro tři profily (drsnost, 
vlnitost, základní profil). Značení je patrné  z tabulky číslo 3-2. Nově zavedené 
parametry jsou celková výška profilu Rt, špičatost posuzovaného profilu Rku, rozdíl 
výšky úseku profilu Rδc, vzájemný materiálový podíl Rmr. Zrušené parametry jsou 
výška nerovností profilu z deseti bodů Rz, průměrná hodnota parametrů drsnosti 
povrchu R, střední kvadratická vlnová délka profilu λq, střední vlnová délka profilu 
λa ,  střední rozestup místních výstupků profilu S, relativní délka profilu lr , hustota 
výstupků profilu D. Dále si musíme dát pozor na parametr nazývaný největší výška 
profilu,  jelikož je v nové normě označován Rz (Wz, Pz), zatímco ve staré Ry. 
Změny v označování termínů ukazuje tabulka 3-3. Dalším rozdílem je v zavedení 
nového termínu výška prvku profilu Zt a zrušení termínů rozteč místních výstupků 
profilu Si, délka rozvinutého profilu Lo.  
 
 
3.2.2 Srovnání norem vydaných v roce 1984 a v roce 1980 
Zavedením nové normy v roce 1984 nedošlo k tolika významným změnám jako 
kolem roku 2000. Rozdíly jsou ve značení a v zavedení nových termínů a parametrů. 
Je tedy nutné si uvědomit, že parametry  největší výška výstupku profilu, největší 
hloubka prohlubně profilu, výška nerovností profilu z deseti bodů, atd. se označují 
oproti dřívější normě jinak.  Značení je patrné z tab. 3-2  a 3-3. Čtyři nově zavedené 
parametry jsou průměrná výška prvků profilu Rc, střední kvadratická vlnová délka 
profilu λq, střední vlnová délka profilu λa, šikmost posuzovaného profilu Sk. 
 
 
3.2.3 Srovnání norem vydaných v roce 1980 a v roce 1960 
Zavedením nové normy v roce 1980 došlo k velmi významným změnám. Bylo 
zavedeno mnoho nových termínů a parametrů, byl pozměněn i název parametru 
největší výška profilu. Rozdíly jsou nejvíce patrné z tabulek 3-2 a 3-3. 
 

3.2.1 

3.2.3 

3.2.2 
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4 OZNAČOVÁNÍ STRUKTURY POVRCHU  
Znalost správného označování SP je pro její správné posouzení, pro přesné nastavení 
měřícího přístroje,  pro vhodně zvolený typ výroby, pro přesně nastavený výrobní 
stroj a pro dobře navrženou strojní součást velice důležité. Je tedy účelné, aby 
označování struktury povrchu znal nejenom konstruktér, ale i technolog 
s metrologem [8].  
Označování SP povrchu podle současných norem (ISO 1302 [21]) je uvedeno 
v příloze D. V praxi ovšem nastávají situace, kdy je nutné pracovat s mnohem 
staršími výrobními výkresy, na kterých je označování SP od současného odlišné. 
Odlišnosti jsou nejenom v samotné „stavbě“ grafické značky, ale také i ve způsobu 
umístění na výrobním výkrese. Vyhodnocovat požadavky na strukturu povrchu na 
starých výkresech podle nových norem je obtížné [8]. Proto bylo rozhodnuto 
neopravovat staré výkresy [8]. Ty budou muset být vykládány podle dříve vydaných 
norem o SP [8]. Z toho plyne jednoznačné doporučení: ponechat dříve vydané normy 
a zápis na nových výkresech uvádět dle platných norem [8]. V následujících 
podkapitolách uvádím rozdíly v označování mezi současnými a minulými normami. 
 
 
4.1 Rozdíly ve „ stavbě“  grafické značky 
Rozdíly nejlépe vystihuje tabulka 5-1. Ta popisuje rozdíly ve složení grafické značky 
od cca. 50. let 20. století až po současnost. Schází jenom srovnání s normou ČSN 01 
3033 vydanou v roce 1955.  
Na počátku 50. let se struktura povrchu hodnotila podle stupně zřetelnosti stop po 
obrábění a také podle hmatu [8]. K tomu stačilo označování pomocí trojúhelníčků, 
vlnek, atd. bez jakýchkoliv číselných hodnot. Velikost stop po obrábění se na 
výkresech udávala pomocí počtu trojúhelníčků. Postupem času rostly nároky na 
strojní součásti a tím i nároky na SP. Museli se vytvářet a zdokonalovat nové 
metrologické postupy. Bylo zavedeno mnoho nových parametrů a definic. Bylo 
nezbytné, aby se i grafické značení požadavků na SP měnilo. Platné označení již na 
rozdíl od jejich předchůdce uvažuje předpis všech nově zavedených parametrů a 
s tím i jejich nové značení. Dále uvažuje předpis přenosového pásma (je již 
definován k dlouhovlnnému i krátkovlnný filtr), použití Gaussova  filtru, předpis 
vyhodnocované délky, předpis pravidla maxima, předpis dalšího požadavku na SP a 
předpis přídavku na obrábění.  Ve starší normě se základní délka předepisovala na 
samostatnou  pozici. V nové normě se předepisuje jako dlouhovlnný filtr 
přenosového pásma cut-off. Nejpatrnějším rozdílem je rozdíl v umístění jediného 
požadavku na SP. U dřívější normy se nemuselo uvádět značení parametrů Ra, 
stačila uvést jen velikost v mikrometrech dle předepsané řady. V platné normě 
vzrostl počet parametrů majících standardní definice. Posledním významným 
rozdílem je rozdíl v předpisu mezních hodnot.   
 

 

Popis značky 
 
 

ČSN 01 3033 
(1949) 
[24] 

ČSN 01 3033 
(1963) 
[23] 

ČSN 01 3144 
(1980) 
[22] 

ČSN EN ISO 
1302 (2002) 
[21] 

Tab. 4-1  Rozdíly ve „ stavbě“ grafické značky 
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Skladba úplné 
grafické značky  
 

 
Hrubý 
neobrobený bez 
požadavku  

Hladký 
neobrobený  
Libovolný způsob 
výroby  
Libovolný způsob 
výroby 
s požadavkem  

Hrubý obrobený 
  
Hladký obrobený 
  
Nejhladší 
obrobený  
Značka pro 
povrch po obrysu 
součásti  
Předpis jiného 
parametru než Ra 
(Hladký 
obrobený) 

 

Typ výrobního 
procesu ( pozice 
„b“)  
Příklad značení 
výrobního 
procesu ( pozice 
„c“)  
Značení 
nerovností a její 
orientace (pozice 
„d“) 

 

Příklad značení 
přídavku na 
obrábění (pozice  
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„e“) 
Značení dalšího 
požadavku na 
strukturu povrchu 
(pozice „f“) 

 

Předpis základní 
délky (pozice 
„g“)  

Předpis jediného 
požadavku na 
strukturu povrchu 
(pozice „a“) 
 

 

Předpis mezních 
hodnot 

 
Příklad značení 
vyhodnocované 
délky   
Předpis 
přenosového 
pásma  

 

Značení pravidla 
16% 

 

Předpis pravidla 
maxima  
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Příklad všeobecné 
grafické značky  
 

 
 
 
4.2 Příklad rozdílů v umístění značky na strojnickém výkrese 
Normy, které na sebe navazovaly se lišily také v umístění grafický značek na 
strojnickém výkrese. Příklady umístění a velikosti všeobecné grafické značky, 
možnostech umístění a natočení jednotlivých grafických značek  jsou uvedeny 
v následujících podkapitolách (obr.  4-1, 4-2, 4-3, 4-4).  
Nejnověji vydaná norma se od svého předchůdce liší zejména ve velikosti a umístění 
všeobecné grafické značky. V nové normě je velikost všeobecné značky stejná jako u 
kterékoliv jiné grafické značky na výkrese a umisťuje se hned nad popisové pole 
nebo přímo do něj. U předcházející normy se všeobecná značka umisťovala  do 
pravého horního rohu ve vzdálenosti 5 mm od obou okrajů. Velikost by se měla 
pohybovat v rozmezí 1,4 - 2 násobku normální značky. Dalším méně podstatným 
rozdílem je v „ natočení značky“. Nová norma na rozdíl od jejího předchůdce 
nedovoluje natočení „ vzhůru nohama“ vzhledem od pohledu ve kterém se čte (tj. od 
dolního a pravého okraje výkresu). Starší norma nedovoluje zjednodušení na stejné 
požadavky na několik povrchů samotnou základní nebo rozšířenou grafickou 
značkou (viz. obr. č. D. 14, D. 15, D. 16 ). 
 
 
4.2.1 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ISO 1302 [21] (2002) 
 

4.2 

4.2.1 
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4.2.2 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ČSN  01 3144 [22] (1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4-1 Značení podle ČSN EN ISO 1302 (2002) 

Obr. 4-2 Značení podle ČSN 01 3144 (1980) 
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4.2.3 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ČSN 01 3033 [23] (1963) 
 

4.2.4 Příklad značení drsností na výkrese dle normy ČSN 01 3033 [24] (1949) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4-3 Značení podle ČSN 01 3033 (1963) 

Obr. 4-4 Značení podle ČSN 01 3033 (1949) 

4.2.4 

4.2.3 
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5 VZTAH STRUKTURY POVRCHU A FUNKCE PLOCHY 
Správně zvolená velikost a druh charakteristiky povrchu má značný význam nejenom 
na funkci plochy součásti, ale také i na dosažení optimálních výrobních nákladů. Je-li 
drsnost povrchu příliš veliká, nemůže dojít k zabezpečení požadované funkce plochy. 
Je-li drsnost příliš malá může dojít ke zbytečnému zvyšování nákladů na výrobu. 
Jakým způsobem může například drsnost povrchu ovlivňovat funkci součásti si 
popíšeme v následujících odstavcích. Nejprve si provedeme vhodné rozdělení ploch 
vyskytujících se na strojních součástech [8].  
 
 
5.1 Rozdělení ploch součásti [8] 

• Stykové plochy často patří mezi plochy funkční. Bývají nejčastěji obráběné. 
Žádá-li si to funkce součásti, mohou být i tepelně zpracovány. Můžeme je 
dále dělit například dle následujících hledisek: 

 

� Podle vzájemného pohybu dvou stykových ploch 
 

o V relativním klidu 
o V pohybu 
 

� Podle druhu styku dvou stykových ploch 
 

o V sobě uložené jsou dvě plochy, ke kterým je předepsáno 
vzájemné uložení. Tímto uložením může být uložení 
s přesahem, s vůlí nebo přechodné.  

o Na sebe ,, jen dosedají “ jsou dvě plochy, ke kterým není 
předepsáno vzájemné uložení.  

o Se zvláštním stykem 
 

• Volné plochy bývají zpravidla nefunkční. Pokud je volná plocha skutečně 
nefunkční, pak je ve velkosériové výrobě volíme jako neobrobené a tepelně 
nezpracované. Dají se dále dělit podle různých hledisek: 

 
� Podle jejich významu 

 
o Ve styku s různými látkami  (obtékání tekutinami, přestup 

tepla prouděním, atd.)  
o Vzhledové  
o Technologické 
o Nedůležité 
 

Stykové a volné plochy můžeme dále dělit: 
 

� Podle způsobu jejich konečného vyhotovení 

 

o Obrobené (Soustružení, frézování, broušení,…) 
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o Neobrobené (Odlévání, kování,…) 

 
� Podle způsobu úpravy povrchu 

 
o   S povrchovou úpravou (Tepelné zpracování, barevný nátěr, 

atd.) 
o   Bez povrchové úpravy 

 
 
5.2 Vliv velikosti struktury povrchu na funkci plochy 

• Cyklická únava součásti [9] klesá se zlepšením drsnosti funkční plochy 
(životnost roste). Jelikož nukleační fáze únavového poškozování probíhá 
v povrchové vrstvě namáhané součásti, je celý únavový proces podstatně 
ovlivněn jejími vlastnostmi. Tyto vlastnosti podstatně ovlivňuje  i kromě 
jiných geometrie povrchu. Vlivem cyklického zatěžování může dojít i 
k iniciaci prvních mikrotrhlin z hloubky profilu. Ta může dokonce působit už 
nejen jako iniciátor trhliny, ale i jako vrub. Mezní stav únavové pevnosti je 
popsán následujícími vztahy (4), (5), (6), (7), (8), (9) [9].  

 
 

(4) 
 

  
(5) 

 
 

(6) 
 
 

(7) 
 
 

(8) 
 
 

(9) 
 

kσ 
Bezpečnost vzhledem k meznímu stavu únavy pro normálové 
napětí 

kτ Bezpečnost vzhledem k meznímu stavu únavy pro tečné napětí 
kcelk Bezpečnost pro kombinované namáhání 
σc

* Mez únavy součásti pro normálové napětí 
τc

* Mez únavy součásti pro tečné napětí 
Σ Nominální normálové napětí 
Τ Nominální tečné napětí 

Tab. 5-1 Legenda ke vztahům (4), (5), (6), (7), (8), (9)  
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υ σ Součinitel velikosti součástky u normálového namáhání 
β σ Součinitel vrubu u normálového namáhání 
µ σ Součinitel povrchu u normálového namáhání 

σ C 
Mez únavy dokonale hladké prizmatické tyče pro normálové 
napětí 

υ τ Součinitel velikosti součástky pro tečné napětí 
β τ Součinitel vrubu pro tečné napětí 
µ τ Součinitel povrchu pro tečné napětí 
τ C Mez únavy dokonale hladké prizmatické tyče pro tečné napětí 
µ1 Zahrnuje vliv opracování povrchu a okolního prostředí 

µ2 
Zahrnuje vliv technologické úpravy povrchové vrstvy a vliv 
materiálu 

 
 

Postup výpočtu je následující. Nejdříve se musí určit nominální napětí na 
kontrolované součásti. Potom dle materiálu vyhledáme jak normálovou tak 
tečnou mez únavy dokonale hladké prizmatické tyče. Tu přepočteme podle 
vztahů (7) a (8) na tečnou a normálovou mez únavy součásti. V této části je 
nezbytné určit součinitel povrchu pro normálovou a tečnou napjatost dle vzorce 
(9). Velikost součinitele µ1 , který je právě závislý na velikosti struktury povrchu, 
se určí dle obrázku č. 1. Následuje výpočet bezpečnosti vzhledem k meznímu 
stavu únavy pro normálové a zároveň tečné napětí dle vztahů (4) a (5). Na závěr 
je nutné součást zkontrolovat na kombinované namáhání podle vztahu (6) [9].  

 
• Kontaktní namáhání je také ovlivněno strukturou funkčních ploch. Je 

zřejmé, že textura povrchu mající za následek podstatné zmenšení kontaktní 
plochy  bude mít vliv na snížení kontaktního napjetí.  

• Proudění v potrubí [10] je při určitých režimech turbulentního proudění také 
závislé na drsnosti stěn. Jedná se zejména o 2. a 3. režim turbulentního 
proudění (v přechodové oblasti a v hydraulicky drsném potrubí). Režim 
turbulentního proudění snadno určíme z kriterijního diagramu [kr = f(Re)]. 

Obr. 5-1  Závislost součinitele povrchu na opracování a okolním prostředí [9]  



 

 

5 Vztah struktury povrchu a funkce plochy 

strana 

51 

Ztráty v potrubních systémech se vyjadřují dle měrné ztrátové energie Yz 
(Weisbachův vztah), která je funkcí koeficientu tření l. Koeficient tření l se 
vypočte na základě empirických vztahů dle Al´tšula (2. režim) nebo 
Nikuradseho (3. režim), které jsou funkcí relativní drsnosti kr. Relativní 
drsnost je definována poměrem kr = k/Dh , kde Dh je hydraulický průměr a 
k je střední výška nerovností profilu povrchu.  

• Těsnost spojení dvou kontaktních ploch [8] závisí nejen na velikosti jejich 
mezery, ale také na uspořádání textury povrchu. Je tím myšlen tvar stop 
vytvořených nástrojem při obrábění. Bývá pravidlem, že s jemnější strukturou 
povrchu je těsnost spojení lepší.  

• Součinitel smykového tření [30] je fyzikální veličina udávající poměr třecí 
síly a kolmé tlakové síly mezi dvěma funkčními plochami těles. Hodnoty 
tření závisí na konkrétní dvojici látek a zejména na jejich struktuře povrchu 
(drsnost povrchu). Obvykle s větší hladkostí povrchu bývá koeficient 
smykového tření menší. 

• Opotřebení funkčních ploch [11] je závislé jak na materiálových 
vlastnostech, tak i na topografických charakteristikách povrchu. Přesněji 
řečeno, opotřebení je závislé, obdobně jako tření, na rychlosti vzájemného 
pohybu, způsobu mazání, na teplotě, na zatížení a struktuře funkční plochy. 
S menší SP klesá i opotřebení strojních součástí.    

• Koroze ploch  bývá ovlivněna texturou povrchu. Koroze je závislá nejen na 
velikosti nerovnosti, ale také zejména na jejím tvaru. U ploch, které jsou 
vystavené korozi, se musí dbát pozor na správný výběr parametru profilu, 
jelikož některé parametry ji vůbec neovlivňují.     

• Vzhled ploch bývá také ovlivněn strukturou povrchu. Z estetického hlediska 
bývá hezčí lépe obrobená plocha s pravidelnými stopami po nástroji, než 
hrubě opracovaná plocha s nepravidelnou SP. Pečlivé obrobení bývá ale 
bohužel velmi nákladné. Z toho důvodu se jeví kvalitní obrobení 
z estetického důvodu zbytečné. 

• Kvalita nanášených povlaků [8] je významně ovlivněna drsností povrchu. 
Požadavky na drsnost povrchu jsou různé. U většiny povrchových úprav je 
kvalita větší s nižší drsností povrchu. Vyskytují se ale i výjimky. Například u 
metalizace je nutné dodržet drsnost v určitém rozmezí, neboť se 
zmenšováním i zvětšováním drsnosti klesá přilnavost k danému povrchu. 

• Kvalita nát ěru [8]  závisí na způsobu a kvalitě opracování ploch. Plochy, na 
které by měl přijít nátěr by z pravidla neměly být velmi hladké. Pro ideální 
adhezi barviva je většinou nutné dodržení drsnosti povrchu v určitých 
předepsaných mezích.  

• Objem nutného nátěru je také závislý na drsnosti povrchu. S větší drsností 
povrchu je nutné přikoupit více barviva, jelikož se barvivo hůře roztírá a 
ztrácí se v nerovnostech povrchu.  

• atd. 
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5.3 Vliv volby druhu parametru SP na funkci plochy 
V současné době existuje celkem 65 2D parametrů struktury povrchu. V normách ani 
v jiné technické literatuře nebylo doposud přesně stanoveno k čemu jednotlivé 
charakteristiky slouží. Vhodnost jednotlivých parametrů se pokusím popsat v této 
kapitole.  
V praxi jsou kladeny na jednotlivé funkční plochy různé požadavky na strukturu 
povrchu [8]. Proto nemůže pro popis všech ploch strojních součástí stačit jen jeden 
jediný parametr povrchu [8].  Z těchto důvodů bylo zavedeno mnoho nových 
parametrů, mezi něž patří parametry podle ISO 4287 [14], parametry motif [15], 
parametry odvozené z  křivky materiálového podílu [16, 17].   
Nyní v krátkosti znázorním, že pro praxi nedostačuje jen jeden jediný parametr SP. 
Výškový parametr Ra nemusí být ve všech případech vyhovující. Na obrázku 5-2  
jsou znázorněny čtyři povrchy mající stejnou hodnotu Ra. Z toho dva povrchy mají 
různou hodnotu Rq a dva povrchy mají hodnotu tohoto parametru dokonce stejnou. 
Ovšem všechny tyto povrchy mohou mít zcela naprosto rozdílné chování z hlediska 
funkce plochy. Závěrem tedy je, že parametr Ra neumožňuje představit si vzhled 
povrchu [8]. 

 
 
5.3.1 Parametry podle ISO 4287 [14] 
V tabulce č. 5-2 je uvedeno několik parametrů struktury povrchu, které jsou 
specifikované podle funkce plochy. 

 

Provozní vlastnosti Ra Rz(10) Rv  Rz RSm Rmr 
Únavová pevnost 1 1 2 2 2 1 
Kontaktní namáhání 2 1 0 1 2 2 
Únosnost uložení 2 1 0 1 1 2 
Těsnost spojení 2 1 1 1 2 2 
Odolnost proti korozi 2 1 1 1 2 0 
Elektrická a tepelná vodivost 2 1 1 1 2 2 
Schopnost odrážet světelné a jiné 
paprsky 

2 1 1 1 2 2 

Schopnost odrážet teplo 2 1 1 ? ? ? 
Odolnost proti opotřebení 1 1 1 ? 1 ? 
Součinitel tření 2 1 1 ? 1 ? 
Vhodnost pro obtékání plynů a 2 1 1 ? 1 ? 

Obr. 5-2 Modelové profily [8]  

Tab. 5-2 Vztah mezi parametry struktury povrchu a  funkcí plochy [7,8] 
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kapalin 
Přesnost a jakost galvanického 
nanášení  

2 1 1 ? 2 ? 

Legenda: 
0 – Parametr nemá vliv na danou vlastnost 
1 -  Parametr má vliv na danou vlastnost, ta není ale určující 
2 – Parametr vykazuje podstatný vliv na danou vlastnost 
? – Parametr má neznámí vliv na danou vlastnost 
R(z) – výška nerovností profilu z deseti bodů (ISO 4287 – 1: 1984[18])  

 
 
5.3.2 Parametry motif drsnosti a vlnitosti [15] 
V tabulce č. 5-3 je uvedena závislost parametrů motif drsnosti a vlnitosti na funkci 
plochy. 

 
 

Povrch Funkce plochy R Rx A
R 

W W
x 

Wt
e 

A
W 

Klouzání (s 
mazáním) 

2 ? ? 
≤0,
8R 

? ? 0 

Suché tření 2 ? 0 ? 2 ? 0 

Valení 2 ?  
≤0,
3R 

2 ? 0 

Odpor proti 
rozkování 

0 ? 0 0 ? ? 0 

Tekutinové tření 2 ? 0 ? ? ? 0 
Dynamické 
těsnění s těsnící 
vložkou 

2 0 0 
≤0,
6R 

2 ? 0 

Se 
vzájemným 
pohybem 

Dynamické 
těsnění bez 
těsnící vložky 

0 2 ? 
≤0,
6R 

? ? ? 

Statické těsnění 
s těsnící vložkou 

0 2 ? ≤R ? 0 0 

Statické těsnění 
bez těsnící vložky 

0 2 ? ≤R ? 2 ? 

Spojení bez 
pohybu 
s předpětím 

0 ? ? ? ? ? ? 

Povrchy 
funkčně 
vázané 
(povrchy 
v kontaktu
) 

Bez 
vzájemného 
pohybu 

Adheze (lepení) 2 ? ? ? ? ? ? 
Nástroje (řezné 
plochy) 

0 ? 0 2 ? ? 2 
S napětím 

Únavová pevnost 0 2 0 ? ? ? ? 
Korozní odolnost 2 2 ? ? ? ? 0 

Povrch 
jednotlivý(
volný) 

Bez napětí 
Povrch nátěru ? ? 0 ? ? ? ? 

Tab. 5-3  Vztah mezi parametry metody  motif a funkcí plochy  [15]  

5.3.2 
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Elektrolytické 
povlakování 

2 
≤2
R 

2 ? ? ? ? 

Měřící plochy 2 ? ? ≤R ? ? ? 
Hledisko vzhledu 2 ? 0 0 ? ? 0 

Legenda: 
0 – Parametr nemá vliv na danou vlastnost 
1 -  Parametr má vliv na danou vlastnost, ta není ale určující 
2 – Parametr vykazuje podstatný vliv na danou vlastnost 
? – Parametr má neznámí vliv na danou vlastnost 
Označení např. ≤0,8R znamená, že horní mezní hodnota W je rovna 0,8násobku horní 
mezní hodnoty R.. 
 
 
5.3.3 Parametry odvozené z křivky lineárního materiálového podílu [16] 
Profil filtrovaný dle ISO 13 565-1 [28] není vystaven tolika nežádoucím zkreslením 
u povrchu vytvářeného dvěma po sobě následujícími operacemi, tak jako profil 
generovaný separací dle ISO 11 562 [27]. Z výše uvedených operací je  jedna 
hrubovací a druhá dokončovací. Tento povrch se vyznačuje velikými prohlubněmi a 
zároveň malými ploškami s malým obsahem  vlnitostí [16]. 
Parametry normalizované v ISO 13 565 – 2 [16] jsou vhodné zejména jako pomocný 
prostředek k posuzování provozního chování mechanicky velmi namáhaných 
povrchů [16]. 
 
 
5.3.4 Parametry odvozené z pravděpodobnostní křivky materiálového podílu 
[17] 
Tyto parametry se také aplikují na povrchy získané dvěma po sobě následujícími 
výrobními způsoby (hrubovací a dokončovací operace) [16].  
Využití parametrů je vhodné zejména pro posuzování tribologického chování 
v případech mazaných kluzných ploch a pro řízení výrobního procesu [16].  
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6 TRENDY BUDOUCÍHO VÝVOJE 
Se stále více rostoucím rozvojem vědy a techniky se zavádí mnoho nových 
výrobních postupů, nových měřících metod. Výsledkem snažení je, že je 
normalizováno 65 parametrů struktury povrchu zjištěných profilovou metodou. Do 
dnešní doby nebylo přesně definováno k čemu jsou jednotlivé charakteristiky vhodné 
a k jakým funkčním plochám se jednotlivé parametry předepisují. V dřívějších i 
nedávných dobách se předepisování a hodnocení SP využívalo hlavně ve 
strojírenství. V dnešní době je zájem o tuto vědní oblast i v jiných průmyslových 
odvětvích. Jedná se zejména o průmysl elektronický, optoelektronický a začíná být o 
něj zájem i v biomedicíně [13]. V hodnocení struktury povrchu zaznamenala právě 
tato výrobní odvětví v posledních šesti letech největší pokrokový růst, jelikož jejich 
snahou je výroba vysoce přesných a malých součástí [13]. Pokud se rozměry součástí 
stále zmenšují a zpřesňují, roste důležitost SP, jelikož její podíl k celkovému objemu 
součásti roste[13]. 
Trendy budoucího vývoje můžeme uvést do tří krátkých bodů: 

1) Je nutné si nejprve upřesnit k čemu jsou doposud všechny normalizované 
charakteristiky SP vhodné. Je potřebné zjistit jak ovlivňují jednotlivé 
charakteristiky chování funkčních ploch, aby konstruktéři věděli jaký 
požadavek na SP mají k dané ploše předepisovat.  

2) Trendem vývoje je měření a vytváření SP v nanometrech. Jak již bylo výše 
napsáno trend v hodnocení SP udávají elektrotechnické a biomedicíncké 
obory, jelikož vytvářejí velice malé a přesné součásti. Povrchy těchto součástí 
se nevytvářejí již klasickými metodami, ale novými postupy, jako je např. 
nanášení tenkých vrstev, metody PVD, atd. V elektrotechnice je při výrobě 
polovodičů velmi důležité dbát pozornosti drsnosti povrchu, jelikož velmi 
výrazně ovlivňuje jejich elektronické vlastnosti. Optické plochy vyžadují 
dokonalý geometrický tvar a minimální drsnost povrchu. Jejich vlastnosti 
jsou určovány parametry jako je hladkost, lesklost, propustnost světla. 
Povrchy biomateriálů tvoří další skupinu problémů, do nichž zapadá velikost 
SP. Kyčelní klouby, zubní implantáty a implantáty kostních zlomenin 
vyžadují různou texturu povrchu. Kyčelní klouby by měli mít minimální 
drsnost povrchu z důvodů opotřebení. Tyto náhrady jsou velice nákladné 
nejen z důvodu jejich výroby, ale také jejich aplikace na funkční místa. Proto 
se kladou velice přísné nároky na tvar a strukturu povrchu, z důvodů dlouhé 
životnosti [13]. 

3) Budoucnost patří také zejména třírozměrnému vyhodnocování SP (3D). To 
vyžaduje aplikovat použitelné poznatky z dvourozměrného hodnocení 
struktury povrchu (2D) a zavést další potřebné informace pro úplný popis. 
Nutné je především najít uplatnění pro odvozené matematické vztahy  pro 
popis geometrických vlastností nerovností na povrchu vyjádřené 
prostřednictvím profilu. Dále je nezbytné zavést také mnoho nových pojmů a 
vzorců pro popis plošného hodnocení SP. Základní vlastností plošné metody  
je , že zdrojem informace o SP je plocha, nikoli profil  [12]. 
Nově vydaný soubor norem zabývající se 3D hodnocením SP bude mít název 
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Plošná 
metoda [11]. Definice „3D charakteristik“ je uvedena v příloze B, popis 
nutných termínů a definic je uveden v kapitole č. 2 s názvem Základní pojmy, 
termíny a definice. 

6 
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7 ZÁVĚR 
Dosažení správných požadavků na strukturu povrchu součásti je důležité, jelikož 
podstatně ovlivňuje chování nejen samotné součásti, ale i celého strojního celku. 
Z těchto důvodů je nezbytná správná komunikace konstruktér-technolog-metrolog. Je 
nezbytné, aby požadavky na strukturu povrchu spolu s jejím označováním byly 
jednotné. Touto problematikou se již řadu let zabývá mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO [6]. Konkrétně se pak jedná o technickou komisi ISO/TC 213 
s názvem GPS [6]. 
Tato bakalářská práce je snahou o přehled současného stavu poznání v oblasti 
struktury povrchu. Je zde rozebráno srovnání současných a minulých norem 
zabývajících se parametry struktury povrchu a označováním struktury povrchu na 
strojnických výkresech. Toto srovnání bylo uvedeno z toho důvodu, že i v současné 
 praxi nastávají situace, kdy je nezbytné dokumentaci porovnat z hlediska současně 
platných a dříve platných norem. Další část této práce pojednává o vztahu struktury 
povrchu a funkce plochy. Snahou bylo setřídit známé informace, jak ovlivňuje 
struktura povrchu funkci součásti. Je nezbytné si uvědomit, že pro popis ploch 
součástí nestačí mnohdy jeden parametr struktury povrchu, jelikož jsou na jednotlivé 
funkční plochy kladeny různé požadavky. Jedním parametrem povrchu s jeho 
jedinou hodnotou můžeme při aplikaci na dvou různých plochách docílit různého 
chování z hlediska funkce plochy. Poslední kapitola pojednává o trendech budoucího 
vývoje. Struktura povrchu je většinou posuzována pomocí 2D charakteristik, 
nicméně budoucnost patří především plošnému hodnocení povrchu (3D). 
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PŘÍLOHA A – DEFINICE NORMALIZOVANÝCH PARAMETR Ů 
STRUKTURY POVRCHU 
 
 
A.1 Parametry dle ČSN EN ISO 4287 [14] 
 
 
A.1.1 Výškové parametry  
 
 
Výstupky a prohlubně 

• Největší výška výstupku (Rp, Wp, Pp) [14] je vyobrazena na obrázku A. 1. 
Jedná se o výšku největšího výstupku (Zp) v rozsahu základní délky (lr, lw, 
lp). 

• Největší hloubka prohlubně (Rv, Wv, Pv) [14] je taktéž znázorněna na 
obrázku A. 1. Je to hloubka největší prohlubně (Zv) v rozsahu základní délky 
(lr, lw, lp). 

• Největší výška profilu (Rz, Wz, Pz) [14] se rovná součtu největší výšky 
výstupku (Rp,Wp, Pp) a největší hloubky prohlubně (Rv, Wv, Pv). Je 
znázorněna na obr. A. 1.  

• Průměrná výška profilu (Rc, Wc, Pc) [14] je průměrnou hodnotou výšek 
prvku profilu (Zt) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp). Vypočte se podle 
vztahu (10). 

                                                       ∑
=

⋅=
m

i

Zti
m

WcRcPc
1

1
,,                                     (10) 

• Celková výška profilu (Rt, Wt, Pt) [14] je součet výšky největšího výstupku  
(Zp) a hloubky největší prohlubně profilu (Zv) v rozsahu vyhodnocované 
délky ln. 

 
Obr. A. 1  Výšky výstupků aj. [6]  
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Průměrné hodnoty 

• Průměrná aritmetická hodnota profilu (Ra, Wa, Pa) [14] je aritmetickým 
průměrem absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (lr, lw, 
lp). Určíme ji podle vztahu (11). 

                                                  ∫⋅=
pwr lll

dxxZ
l

WaRaPa
,,

0

)(
1

,,                           (11) 

• Průměrná kvadratická hodnota profilu  (Rq, Wq, Pq) [14] je kvadratický 
průměr pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp). Vyhodnocuje se 
podle následujícího vztahu (12). 

                                                 dxxZ
l

PqWqRq
pwr lll

∫⋅=
,,

0

2 )(
1

,,                         (12) 

• Šikmost profilu (Rsk, Wsk, Psk) [14] je podíl průměrné hodnoty třetích 
mocnin pořadnic Z(x) s třetí mocninou hodnot Rq (Wq, Pq) v rozsahu 
základní délky (lr, lw, lp). Vypočítá se podle vztahu (13). 
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• Špičatost profilu (Rku, Wku, Pku) [14] je podílem průměrné hodnoty 
čtvrtých mocnin pořadnic Z(x) a čtvrté mocniny hodnot Rq (Wq, Pq) 
v rozsahu základní délky (lr, lw, lp). Vyhodnotíme ji podle vztahu (14). 
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A.1.2 Délkové parametry 

• Průměrná šířka prvků profilu (RSm, WSm, PSm) [1] je aritmetický 
průměr šířek prvků profilu Xs (vyobrazených na obr. A. 2) v rozsahu 
základní délky (lr, lw, lp). Určit ji můžeme podle vztahu (15).  
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Obr. A. 2 Místní sklon a šířka prvku profilu [6] 



 

 

Příloha A – Definice normalizovaných parametrů struktury povrchu 

strana 

61 

A.1.3 Tvarové parametry 
• Průměrný kvadratický sklon profilu (R ∆q, W∆q, P∆q) [14] je 

kvadratickým průměrem sklonů pořadnic dZ(X)/dX (viz. obr. A. 2) v rozsahu 
základní délky (lr,lw,lp). Vypočteme ji podle vztahu (16).  

                                          dxdXXdZ
l

PdqWdqRdq
lplwlr

∫⋅=
,,

0

2
/)(

1
,,              (16) 

 
 
A.1.4 Křivky a příbuzné parametry 

• Materiálový poměr profilu (Rmr(c), Wmr(c), Pmr(c)) [14] je poměr délky 
materiálu elementů profilu Ml(c) na dané úrovni c, k vyhodnocované délce 
ln. Určíme ji ze vztahu (17). Některé literatury uvádějí název tohoto 
parametru jako nosný podíl. Délky elementů materiálu profilu Ml(c) na dané 
úrovni c jsou znázorněny na obr. A. 3.  

                                             
ln

)(
)(),(),(

cMl
cPmrcWmrcRmr =                                (17) 

• Rozdíl výšky úseku profilu (Rδc, Wδc, Pδc) [14]  je svislá vzdálenost mezi 
úrovněmi dvou úseků daného materiálového poměru. Výpočet je možné 
provést dle následujícího vztahu (18). Vše je znázorněno na obrázku A. 4. 

                                             )2()1(,, RmrCRmrCcPcWcR −=δδδ                         (18) 
• Vzájemný materiálový poměr (Rmr, Wmr, Pmr) [14]  je materiálový 

poměr určený na úrovni části profilu Rδc, vztažený k úrovni CO. Snadno se 
dá vyčíst z obr. A. 4. Určíme jej podle vztahu (19).  

                                              ),(01 cPcneboWcRCC δδδ−=                                   (19) 
                                              )0,0,0(0 WmrRmrPmrCC =  
 

Obr. A. 3 Materiálová délka [6] 

A.1.3 

A.1.4 
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A.2 Parametry ČSN EN ISO 12 085 [15]  
 
 
A.2.1 Motif drsnosti [15] 
Parametry nejsou definovány pro základní profil. 

• Největší hloubka profilu nerovnosti (Rx) [15] je největší hloubka Hj 
v rozsahu vyhodnocované délky (viz. obr. A. 5).  

• Průměrná rozteč prvků motif drsnosti (AR) [15] je střední aritmetickou 
hodnotou délek ARi prvků motiv drsnosti (viz. obr. A. 5) v rozsahu 
vyhodnocované délky. Výpočet se určí podle následujícího vztahu (20). 

                                                             ∑
=

=
n

i
iAR

n
AR

1

1
                                           (20) 

• Průměrná hloubka prvk ů motif drsnosti (R) [15] je aritmetický průměr 
hloubek Hj prvků motif drsnosti (viz. obr. A. 5) v rozsahu vyhodnocované 
délky. Velikost parametru  lze určit ze vztahu (21). 

                                                                ∑
=

=
m

j
jH

n
R

1

1
                                             (21) 

 

Obr. A. 4 Oddělování částí úrovní profilu [8] 

Obr. A. 5 Motif drsnosti [15] 
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A.2.2 Motif vlnitosti [15] 
• Největší hloubka vlnitosti (Wx) [15] je největší hloubka Hwj v rozsahu 

vyhodnocované délky (viz. obr. A. 6).  
• Průměrná hloubka prvk ů motif vlnitosti (W) [15] je střední aritmetickou 

hodnotou hloubek Hwj prvků motif vlnitosti (obr. A. 6) v rozsahu 
vyhodnocované délky. Velikost se určí dle vztahu (22).  

                                                               ∑
=

=
m

j
jHw

m
W

1

1
                                    (22) 

• Průměrná rozteč prvků motif vlnitosti (AW) [15] je aritmetický průměr 
délek AWi prvků motif vlnitosti (viz. obr. A. 6) v rozsahu vyhodnocované 
délky. Určí se podle vztahu (23). 

                                                             ∑
=

=
n

j
iAW

n
AW

1

1
                                    (23) 

• Celková hloubka motifu vlnitosti (Wte) [15] je definovaná jako vzdálenost 
mezi nejvyšším a nejnižším bodem horní obálky základního profilu, měřená 
kolmo na obecný směr základního profilu. Je znázorněna na obrázku A. 6.  

 
 
 
A.3 Parametry dle ČSN EN ISO 13 565-2 [16] 
Parametry jsou odvozené z křivky  lineárního materiálového podílu, nazývané jako 
Abbottova křivka. Jsou definovány jen pro profil drsnosti, avšak dvěmi různými 
způsoby filtrování.  Konkrétně se jedná o filtrování podle ČSN EN ISO 13 565-1 
[28] a ČSN EN ISO 12 085 [15].  
 
 
A.3.1 Filtrování dle ČSN EN ISO 13 565-1 [28] (Parametry drsnosti) 

• Hloubka jádra profilu drsnosti (Rk) [16] je hloubka (rozměr přes osu, kde 
je vynesena poloha průsečnice profilu) profilu jádra drsnosti. Je zakótován na 
obrázku A. 7.  

• Materiálový podíl (Mr1, Mr2) [16] nad jádrem profilu drsnosti se označuje 
Mr1, pod jádrem profilu Mr2. Jednotkou jsou procenta. Jeho určení je patrné 
z obrázku A. 7.  Z grafu jej odečteme jako hodnotu vynesenou z průsečnice 
hranice jádra drsnosti s křivkou materiálového podílu na vodorovnou osu. 

Obr. A. 6 Motif vlnitosti [6]  

A.2.2 

A.3 

A.3.1 
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• Redukované výšky výstupků (Rpk) [16] je definovaná jako střední výška 
výstupků profilu, vyčnívající z jádra profilu drsnosti (viz. obr. A. 7). 
Vypočítá se jako výška pravoúhlého trojúhelníka sestrojeného tak, aby měl 
stejnou plochu jako plocha výstupků. 

• Redukované hloubky prohlubní (Rvk) [16] je střední hloubkou prohlubní 
profilu, zasahujících z jádra R-profilu do materiálu. Vypočítá se jako výška 
pravoúhlého trojúhelníka sestrojeného tak, aby měl stejný obsah jako plocha 
prohlubní. 

 
 
A.3.2 Filtrování dle ČSN EN ISO 12 085 [15] (Parametry drsnosti) 
Tyto parametry jsou definovány stejně jako parametry povrchu filtrovaného podle 
ČSN EN ISO 13 565-1 [28]. Na konec označení parametru se přidává označení e,  
aby nedošlo k záměně mezi různými způsoby filtrací.  
 

• Hloubka jádra profilu (Rke) [16] 
• Materiálové podíly v procentech (Mr1e, Mr2e) [16] 
• Redukované výšky výstupků (Rpke) [16] 
• Redukované hloubky prohlubní (Rvke) [16]  

 
 
A.4 Parametry dle ČSN EN ISO 13 565-3 [17] 
Norma popisuje parametry, které jsou odvozené z pravděpodobnostní křivky 
materiálového podílu. Parametry nejsou definované pro profil vlnitosti.  
 
 
A.4.1 Filtrování dle ČSN EN ISO 13 565-1 [28] (Parametry drsnosti) 

• Sklon přímky v oblasti plošinek (Rpq) [18] je sklon regresivní přímky 
vedené v oblasti plošinek. Je uveden na obrázku A. 8.  

Obr. A. 7 Parametry drsnosti povrchu podle ISO 13 565-2 [16] 
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• Sklon přímky v oblasti prohlubní (Rvq) [18] je definován jako sklon 
regresivní přímky vedené v oblasti prohlubní. Je znázorněn  na obr. A. 8. 

• Relativní materiálový poměr v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní 
(Rmq) [18] je materiálový poměr v místě průsečíku regresivních přímek 
v oblasti plošinek a v oblasti prohlubní (viz. obr. A. 8). 

 
 
A.4.2 Filtr LS [14] (Parametry základního profilu) 
Parametry základního profilu (profil ISO 4287 [14]) jsou definovány obdobně jako 
parametry drsnosti filtrované podle ČSN EN ISO 13 565-1 [28].  
 

• Sklon přímky v oblasti plošinek (Ppq) [18] 
• Sklon přímky v oblasti prohlubní (Pvq) [18] 
• Relativní materiálový poměr v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní 

(Pmq) [18] 
 
 
 

Obr. A. 8 Profil drsnosti s odpovídající pravděpodobnostní křivkou materiálu a vyznačenýma 
parametrama [18] 

A.4.2 
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PŘÍLOHA B – DEFINICE PARAMETR Ů SP ZÍSKANÝCH 
PLOŠNOU METODOU 
 
 
B.1 Definice parametrů pole[12] 
 
 
B.1.1Výškové (amplitudové) parametry 

• Největší výška výstupku Sp [12] je největší hodnota výšky výstupku 
v definiční ploše.  

• Největší hloubka prohlubně Sv [12] je největší hodnota výšky prohlubně 
v definiční ploše. 

• Největší výška topografického povrchu Sz [12] je součet největší hodnoty 
výšky výstupku a největší hodnoty hloubky prohlubně v definiční ploše.  

• Aritmetický pr ůměr posuzovaného topografického povrchu Sa [12] je 
aritmetický průměr hodnot pořadnic Z(x,y) v definiční ploše. 

• Kvadratický pr ůměr posuzovaného topografického povrchu Sq [12] je 
kvadratický průměr hodnot pořadnic Z(x,y) v definiční ploše.  

 ∫∫⋅=
A

dxdyyxZ
A

Sq ),(
1 2  (24) 

 kde A = definiční plocha 
• Šikmost posuzovaného topografického povrchu Ssk [12] je podíl 

kubického středu hodnot pořadnic Z(x,y) a třetí mocniny Sq v definiční ploše. 

 







⋅⋅= ∫∫

A

dxdyyxZ
ASq

Ssk ),(
11 3

3
 (25) 

• Špičatost posuzovaného topografického povrchu Sku [12] je podíl 
kvartického středu hodnot pořadnic Z(x,y) a čtvrté mocniny Sq v definiční 
ploše.  

 







⋅⋅= ∫∫

A

dxdyyxZ
ASq

Sku ),(
11 4

4
 (26) 

 
 
B.1.2 Délkové parametry 

• Hustota vrcholů Sds [12] je počet výstupků na jednotku plochy.  

 
A

výstupkůpočoč
Sds

_=  (27) 

• Nejrychlejší rozpad délky autokorelační funkce Sal [12] je vodorovná 
vzdálenost ACF(tx,ty) mající nejrychlejší rozpad na hodnotu 0,2. 

 22
, tytxSal MIN

Rtytx += ∈  kde ( ){ }2,0),(:, ≤tytxACFtytx  (28) 

• Činitel podélnosti struktury Str [12] je poměr vodorovné vzdálenosti 
ACF(tx,ty), která má nejrychlejší rozpad na hodnotu 0,2 k vodorovné 
vzdálenosti ACF(tx,ty), která má pomalejší rozpad na hodnotu 0,2.  
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22

,

22
,

tytx

tytx
Str

MAX
Rtytx

MIN
Rtytx

+

+
=

∈

∈  kde ( ){ }2,0),(:, ≤tytxACFtytx  (29) 

 
 
B.1.3 Tvarové (hybridní) parametry 

• Aritmetický pr ůměr zakřivení výstupku Ssc [12] je aritmetický průměr 
hlavních zakřivení výstupků v definiční ploše.  

 ∑
=









+⋅⋅−=

n

k y

yxZ

x

yxZ

n
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22
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1

δ
δ

δ
δ

 pro k-tý vrchol (30) 

• Kvadratický pr ůměr sklonu posuzovaného topografického povrchu Sdq 
[12] je kvadratický průměr sklonu povrchu v definiční ploše.  

 ∫∫ 







+







⋅=
A

dxdy
y

yxZ
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yxZ

A
Sdq

22
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δ
δ

δ
δ

 (31) 

kde A = definiční plocha 
• Poměr rozvinutých mezistranových ploch Sdr [12] je poměr inkrementu 

mezistranové plochy topografického povrchu v definiční ploše přes definiční 
plochu.  
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 (32) 

 kde A = definiční plocha 
 
 
B.1.4 Křivky a odpovídající parametry 

• Plošný materiálový poměr topografického povrchu Smr(c)[12] je poměr 
plochy materiálu na dané úrovni c nad referenční rovinou k dané ploše.  

• Inverzní plošný materiálový poměr topografického povrchu Smr% (p%) 
[12] je úroveň c nad referenční rovinou, na které  vyhovuje daný plošný 
materiálový poměr p%.  

• Parametry křivky lineárního plošného materiálového poměru Sk, Spk, 
Svk, SMr1, SMr2 [12] jsou parametry definované podle ISO 13 565-2 [16]: 
1996 využívající křivku plošného materiálového poměru.  

• Prázdný objem Vv(p%) [12] je objem prázdných míst na jednotku plochy 
při daném materiálovém poměru vypočítaný z křivky plošného materiálového 
poměru.  

 ∫ −⋅=
%

%100

)%(%)%(
%100

%)(
p

dppSmrpSmr
K

pVv  (33) 

• Prázdný objem jádra topografického povrchu Vvc [12] je rozdíl 
v prázdném objemu mezi 10% a 80% materiálového poměru.  

 %)80(%)0( VvVvVvc −=  (34) 
• Prázdný objem prohlubně topografického povrchu Vvv [12] je prázdný 

objem na 80% materiálového poměru. 
 %)80(VvVvv=  (35) 

B.1.3 

B.1.4 
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• Objem materiálu Vm(p%) [12] je objem materiálu na jednotku plochy na 
daném materiálovém poměru vypočítaném z plošné křivky materiálového 
poměru 

 ∫ −⋅=
%0

%

%)()%(
%100

%)(
p

dppSmrpSmr
K

pVm  (36) 

kde K je konstanta k převodu mililitrů specifikovaného objemu na jednotku 
plochy .  

• Objem materiálu topografického povrchu Vmp [12] je objem materiálu na 
10%.  

• Objem materiálu jádra topografického povrchu Vmc [12] je rozdíl 
v objemu materiálu mezi 10% a 80% materiálového poměru. 

 %)10(%)80( VmVmVmc −=  (37) 

• Histogram sklonů [12] je histogram vypočítaný z topografického povrchu 
znázorňující relativní frekvence vůči nejstrmějšímu sklonu a(x,y) a směr 
nejstrmějšího sklonu b(x,y).  
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B.1.5 Ostatní parametry 

• Směr struktury topografického povrchu Std [12] je úhel největší hodnoty 
úhlového spektra vzhledem k ose y.  

 Std = s které maximalizuje APS(s) (40) 
• Výška povrchu z deseti bodů S5z [12] je aritmetický průměr hodnot výšek 

pěti výstupků s velkou souhrnou výškou výstupku sečtený s aritmetickým 
průměrem hodnot výšek pěti prohlubní s velkou souhrnou výškou prohlubně 
v definiční ploše.    
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PŘÍLOHA C - HODNOTY MEZNÍCH VLNOVÝCH DÉLEK CUT 
– OFF, ZÁKLADNÍCH A VYHODNOCOVANÝCH DÉLEK 
 
 
C.1 Hodnoty filtr ů cut-off 
 
 
C.1.1 Přenosové pásmo pro parametry ISO 4287 [14] 
Mezní vlnové délky profilu drsnosti cut-off jsou λs – λc a profilu vlnitosti  λc – λf. 
Pro  profil vlnitosti není vlnová délka λf (dlouhovlnný filtr) definována. U 
základního profilu je stanovena jenom dolní jednostranná mez krátkovlnného filtru 
λs. Hodnoty λc, λs, poměr λc/ λs, poloměr zaoblení špičky snímacího hrotu  rt,m 

v závislosti na největší rozteči bodů profilu je zobrazen v následující tabulce. 
V tabulce jsou všechny přenosová pásma cut-off standardní.  
 

 

λc λs λc/ λs r t,m 
(poloměr hrotu)  

Největší rozteč 
bodů profilu 

mm µm  µm µm 
0,08 2,5 30 2 0,5 
0,25 2,5 100 2 0,5 
0,8 2,5 300 2 0,5 
2,5 8 300 5 1,5 
8 25 300 10 5 

 
 
C.1.2 Přenosové pásmo pro parametry ISO 12 085 [15] 
Standardními hodnotami jsou pro motif drsnosti mezní vlnová délka  λs = 8 µm, A = 
0,5mm a pro motif vlnitosti B = 2,5 mm. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro předem 
danou snímanou délku a pro největší poloměr zaoblení hrotu snímače. Doporučené 
podmínky měření jsou uvedeny v tabulce C.-2.  

 

Největší poloměr 
zaoblení hrotu 

snímače 

Snímaná 
délka 

λs 
 

A 
 

B 
 

µm mm µm mm mm 
2±0,5 0,64 2,5 0,02 0,1 
2±0,5 3,2 2,5 0,1 0,5 
5±1 16 8 0,5 2,5 
10±2 80 25 2,5 12,5 

 
 

Tab. C. 1  Tabulka 1 [6] 

Tab. C. 2  Tabulka 2 [6] 

C 

C.1 

C.1.1 

C.1.2 
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C.1.3 Přenosové pásmo podle ISO 13 565-1 [28] 
Pro měření parametrů uvedených v ISO 13 565-2 [16] a ISO 13 565-3 [17]se 
přednostně používají mezní vlnové délky cut-off λc = 0,8 mm. Jen ve výjimečných 
případech se používá λc = 2,5 mm. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty 
mezních vlnových délek cut-off.  
 
 

 λs λc Poznámka 
 [mm] [mm]  
První 0,0025 0,8 Nepředepisuje se 
Druhá 0,008 2,5 Předepisuje se 

 
 
 
C.2 Základní a vyhodnocované délky  
 
 
C.2.1 Základní a vyhodnocované délky pro parametry ISO 4287 [14] 
Parametry této normy byli definovány buďto na základní nebo vyhodnocované délce. 
Základní délka R - profilu lr je rovna λc, W - profilu lw je rovna λf, základního 
profilu lp je rovna vyhodnocované délce ln. Vyhodnocovaná délka pro parametr 
drsnosti obsahuje implicitně 5 základních délek, pro základní profil je rovna celkové 
délce předepsaného prvku a pro profil vlnitosti není stanovena vůbec. Velikosti 
základních délek drsnosti jsou uvedeny pro tři skupiny parametrů a jsou uvedeny 
v následujících tabulkách.  
 

• Základní a vyhodnocované délky drsnosti pro měření Ra, Rq, Rsk, Rku, 
Rdq a křivek a odpovídající parametry pro neperiodické profily (např. 
broušené profily) 

 
 

Ra 
 

Základní délka 
drsnosti lr 

Vyhodnocovaná 
délka drsnosti ln 

[µm] [mm] [mm] 
(0,006)<Ra≤0,02 0,08 0,4 

0,02<Ra≤0,1 0,25 1,25 
0,1<Ra≤2 0,8 4 
2<Ra≤10 2,5 12,5 
10<Ra≤80 8 40 

 
• Základní a vyhodnocované délky drsnosti  pro měření Rz, Rv, Rp, Rc, Rt 

neperiodických profilů (např. broušených profilů) 
 
 
 
 

Tab. C. 3  Tabulka 3 [6] 

Tab. C. 4 Tabulka 4 [25] 
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Rz, Rz1max 
Základní délka 

drsnosti lr 
Vyhodnocovaná 
délka drsnosti ln 

[µm] [mm] [mm] 
(0,025)<Rz, 
Rz1max≤0,1 

0,08 0,4 

0,1<Rz, Rz1max≤0,5 0,25 1,25 
0,5<Rz, Rz1max≤10 0,8 4 
10<Rz, Rz1max≤50 2,5 12,5 
50<Rz, Rz1max≤200 8 40 

 
• Základní a vyhodnocované délky drsnosti pro měření R-parametrů 

periodických profil ů a RSm periodických a neperiodických profilů 
 

 

Rz, Rz1max Základní délka 
drsnosti lr 

Vyhodnocovaná 
délka drsnosti ln 

[mm] [mm] [mm] 
0,013<RSm≤0,04 0,08 0,4 
0,04<RSm≤0,13 0,25 1,25 
0,13<RSm≤0,4 0,8 4 
10<RSm ≤50 2,5 12,5 
50<RSm≤200 8 40 

 
 
C.2.2 Vyhodnocované délky pro parametry ISO 12 085 [15] 
Všechny parametry motivu drsnosti a motivu vlnitosti jsou určeny na 
vyhodnocované délce, proto není v tabulce uvedena základní délka. Jako standardní 
vyhodnocovanou délku bereme ln = 16 mm. V tabulce C.- 7 jsou uvedeny všechny 
hodnoty vyhodnocovaných délek pro jednotlivé zaoblení hrotu snímače.   

 

Největší 
poloměr 

zaoblení hrotu 
snímače 

Snímaná délka λs 
 

Vyhodnocovaná 
délka ln 

 

[µm] [mm] [µm] [mm] 
2±0,5 0,64 2,5 0,64 
2±0,5 3,2 2,5 3,2 
5±1 16 8 16 
10±2 80 25 80 

 
 

Tab. C. 5 Tabulka 5 [25] 

Tab. C. 6 Tabulka 6 [25] 

Tab. C. 7  Tabulka 7 [15] 

C.2.2 
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C.2.3 Vyhodnocované délky pro parametry filtrovaných podle ISO 13 565-1 [28] 
U parametrů drsnosti je mezní vlnová délka λc rovna základní délce. Dlouhovlnný 
filtr není pro P-profil stanoven, tudíž je i vyhodnocovaná délka rovna délce 
předepisovaného povrchu. Pro přednostně stanovenou mezní vlnovou délku cut-off 
je standardní vyhodnocovaná délka pro profily drsnosti rovna ln = 4mm.  
 
 

 λc ln 
 [mm] [mm] 

první 0,8 4 
druhá 2,5 12,5 

 
 
 

Tab. C. 8 Tabulka 8 [28]  
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PŘÍLOHA D – OZNA ČOVÁNÍ STRUKTURY POVRCHU V 
TECHNICKÉ DOKUMENTACI VÝROBK Ů PODLE PLATNÉ 
NORMY ISO 1302 [21] 
 
 
D.1 Grafická značka 
Norma uvažuje předepisování parametrů povrchu odvozených profilovou metodou – 
ISO 4287 [14] (profil drsnosti, profil vlnitosti, základní profil), metodou motif – ISO 
12085 [15] (motif drsnosti, motif vlnitosti), parametry vztaženými ke křivce 
materiálového poměru - ISO 13565-2 [16], ISO 13565-3 [17]. 
 
 
D.1.1 Rozdělení grafických značek 
Norma dělí grafické značky na úplné nebo základní a rozšířené. Úplnou grafickou 
značkou je zde myšlena základní a rozšířená grafická značka doplněná o požadavky 
na strukturu povrchu. Příklad rozdělení a definice grafických značek udává 
následující tabulka (tab. D. 1) [21]. 
 

 

Základní a rozšířené grafické 
značky 

Úplné grafické značky 

 

Základní – Udává, že 
existují požadavky na 
strukturu povrchu.  

Připouští se libovolný 
způsob výroby. 

 

Rozšířená – Udává 
požadavek na odebírání 
materiálu.  

Požaduje se odebírání 
materiálu (obrábění, atd.). 

 

Rozšířená – Udává, že se 
nepřipouští odebírání 
materiálu.  

Nepřipouští se odebírání 
materiálu (kování, 
odlévání, atd.) 

 
 
Je-li požadována stejná struktura povrchu na všech plochách po obvodě strojní 
součásti, předepíše se tzv. značka pro povrch ,, po obrysu součásti“. Ta vznikne 
přidáním kružnice podle obrázku D. 1 do úplné grafické značky [21].  
 
 

Tab. D. 1 Rozdělení grafických značek [21] 

Obr. D. 1 Značka pro povrch po obrysu součásti [21]  

D 

D.1 

D.1.1 
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D.1.2 Skladba úplné grafické značky 
Pro zajištění jednoznačnosti požadavků na strukturu povrchu je požadováno uvedení 
doplňujících údajů. Vedle předpisu parametru profilu a jeho číselné hodnoty se jedná 
zejména o přenosové pásmo, základní délku, způsob výroby, směr nerovností a 
možné přídavky na obrábění. 
 
 
Umístění doplňujících požadavků: viz. obr. D. 2 
 

 
 
Název doplňujícího požadavku: 
 
                      a – jediný požadavek na strukturu povrchu 
                      b – dva nebo více požadavků na strukturu povrchu 
                      c – výrobní proces 
                      d – nerovnost a jejich orientace 
                      e -  přídavek na obrábění 
                        f – označuje typ výrobního procesu 
 
Následně jsou v krátkosti vysvětleny jednotlivé pozice a až e. Pozice f je detailně 
vysvětlena v tabulce D. 1.  
 
 
Pozice a [21, 8] 
Pod pozicí ,,a“ se uvádí údaj o druhu parametru profilu povrchu, jeho číselné 
hodnotě, jeho vyhodnocovaná délka, typ filtru, přenosové pásmo apod.. Tyto údaje 
jsou důležité nejen pro nastavení měřícího přístroje, ale také pro jednoznačnost 
vyhodnocení struktury povrchu.  Mezi parametrem a jeho mezní hodnotou se 
vynechávají dvě prázdná místa. Přenosové pásmo je od parametru povrchu odděleno 
lomítkem. Zápis pozice ,,a“ by se měl provádět dle pořadí: horní nebo dolní 
stanovená mez,_typ filtru,_cut – off filtr_/_parametr, vyhodnocovaná délka, 
stanovená mez 16% nebo max,_ _číselná hodnota parametru. Kde ,,_“ označuje 
jednu mezeru mezi dvěma různými údaji. Úplné vysvětlení schématu nám ukazuje 
následující příklad: L „X“ 0,08-0,8 / Rz8max  1,6 . 
Parametry v této pozici se značí P - pro základní profil, W - pro vlnitost nebo R - 
pro drsnost. K těmto písmenům přidáváme příslušné indexy dle druhu parametru. 
Značení a definice všech platných parametrů je uvedeno v příloze A.  
Za značku parametru se udává vyhodnocovaná délka v milimetrech. Ta se zapisuje 
jenom v  případě jedná-li se o parametr vlnitosti nebo je-li parametr drsnosti 
definován na vyhodnocované délce, jejíž velikost se liší od ln=5*(lp, lw, lr). U 

Obr. D. 2 Úplná grafická 
značka [21] 
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parametrů povrchu definovaných na základní délce se označení neudává. U 
parametrů motif se nepředepisuje jenom standardní vyhodnocovaná délka ln = 16 
mm. Jinak se předepíše mezi dvě zlomkové čáry (viz. obr. D. 3).  
Jako mezní hodnoty se předepisuje jen pravidlo maxima, jelikož pravidlo 16% platí 
přednostně. Z tohoto důvodu se pravidlo 16 % do grafické značky ani nepředepisuje. 
Je-li použito pro požadavek na strukturu povrchu pravidlo maxima, uvede se u 
parametru označení ,,max“ (příklad: Ramax 6,3 , Rz1max 0,8). Je nutné si také 
uvědomit, že pravidlo maxima neplatí pro parametry motif. 
Číselná hodnota parametru profilu se uvádí v mikrometrech. Pro běžnou praxi je 
účelné přednostně využívat hodnot z následující řady: 0,012; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 
0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,4; 12,5; 25; 50; 100; 200; 400.  
Předepisování přenosového pásma pro drsnost, vlnitost popř. P- profil je odlišné. 
Udává se vložením hodnot cut – off filtrů (v milimetrech), oddělených rozdělovacím 
znaménkem („-„). Jako první se označuje krátkovlnný filtr, dlouhovlnný jako druhý. 
Dlouhovlnný filtr je často označován jako základní délka. U drsnosti povrchu se 
předepisuje jen tehdy, je-li požadavek odlišný od standardního přenosového pásma a 
nebo u parametrů drsnosti u nichž přenosové pásmo není předepsáno. U výše 
uvedené struktury povrchu bývá přenosové pásmo v rozmezí λs (krátkovlnný filtr) až  
λc (dlouhovlnný filtr). U parametru vlnitosti bývá přenosové pásmo λc (krátkovlnný 
filtr) až  λf (dlouhovlnný filtr). Není ale definována λf, ani poměr mezi λf a λc. Pro 
zajištění jednoznačnosti požadavku musí být přenosové pásmo vždy udáno dvěmi 
hodnotami mezních vlnových délek. Z těchto důvodů musí být vždy ve značce 
udáváno přenosové pásmo dle následujícího schématu: λc-n *λc / (příklad: λc-7 *λc / 
Wa 125 – dlouhovlnný filtr je roven sedminásobku krátkovlnného filtru). Dolní 
hranice přenosového pásma u základního profilu je λs (krátkovlnný filtr). Pro horní 
hranici nebylo označení dlouhovlnného filtru definováno. Základní délka je tedy 
rovna délce předepisovaného povrchu, která je zároveň rovna vyhodnocované délce. 
Nebyly definovány ani žádné standardní hodnoty mezní vlnové délky krátkovlnného 
filtru. Proto musí být ve značce udána jak  dolní, tak horní hranice přenosového 
pásma pro P- profil (příklad: 0,025 – 25 / Pz 225). Pro parametry motif drsnosti a 
vlnitosti se nepředepisují jen standardní hodnoty cut–off filtrů. Motif drsnosti je 
omezen krátkovlnným filtrem λs a dlouhovlnným filtrem A. Přenosové pásmo 
motivu vlnitosti je A-B. Předepisují-li se do doplňujícího požadavku cut-off hodnoty 
pro profily motif, je  nutné od parametru oddělit přenosové pásmo dvěma šikmými 
čarami, mezi kterýma je vypsaná vyhodnocovaná délka (viz. obr. D. 3 ). 

 
 

Obě mezní hodnoty spolu s přenosovým pásmem jsou chápány jako horní mezní 
hodnota. Problém ovšem nastává, pokud výše uvedené požadavky míníme jako dolní 
mezní hodnotu. Pak je nutné před pozici ,,a“  napsat písmeno L a mezeru (např. L Rq  
6,3). V praxi je nutné v některých případech předepsat jak horní mez, tak dolní mez. 
Před horní mezní hodnotou bude písmeno U a před dolní L (viz. obr.D. 4). 

Obr. D. 3 Předpis přenosového pásma a vyhodnocované 
délky u motivu drsnosti 
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Pozice b [21] 
Existují případy, kdy je nutné uvést více požadavků na strukturu povrchu. První 
požadavek bude umístěn na pozici ,,a“, druhý na pozici ,,b“ (viz. obr. D. 4). 
V případě uvedení třetího požadavku je nutno grafickou značku zvětšit ve svislém 
směru, aby se získalo místo pro více řádků. 
 
 
Pozice c [21] 
Na tuto pozici se uvádí požadavek na způsob finální výroby nebo úpravu povrchu. 
Lze jej vyjádřit slovně (příklad: broušeno, chromováno). Značení finálního 
opracování je uvedeno na obr. D. 6. 
 
 
Pozice d [21] 
Na pozici ,,d“ je umístěn požadavek na směr nerovností. Tyto nerovnosti nelze 
použít v textovém označení. Norma ČSN EN ISO 1302 [8] uvádí celkem 7 těchto 
požadavků. Jako příklad dále uvádím tři základní. Uvedeme-li symbol ,,=“, budou 
stopy po obrábění rovnoběžné s obrysovou čarou v pohledu, ve kterém je symbol 
použit. Pro symbol ,,┴“ musí být směr nerovností kolmý k obrysové čáře v pohledu, 
ve kterém je symbol použit. Pro zkřížené stopy ve dvou šikmých směrech vzhledem 
k obrysové čáře se uvádí ,,X“. Na obrázku D. 6 je znázorněn na pozici d směr 
nerovností kolmý k rovině výkresu.  
 
 
Pozice e [21] 
Pod číslem ,,e“ se skrývá požadavek přídavku na obrábění. Udává se číselnou 
hodnotou v mm. Předepisuje se u strojních součástí, kde je požadováno více 
výrobních operací. Setkáme se s ním např. u výkresů polotovarů (odlitek, 
výkovek,…), kde je zobrazen tvar konečného obrobku. Příklad značení přídavku na 
obrábění je uveden na obr. D. 6. 
 
 
 
D.1.3 Velikost grafické značky [21] 
Velikost značky parametru povrchu závisí na  velikosti písmen (kóta c). Pro běžnou 
velikost písmen c = 3.5 mm jsou hodnoty kót a = 5mm a bmin = 10.5 mm. Velikost 
kóty b závisí na počtu řádků předpisu.  Tloušťka čáry pro značku a písmo je pak 0,35 
mm, což je vždy desetina z velikosti písma. Popisy (doplňující požadavky na 
strukturu povrchu) v grafické značce mohou obsahovat velká či malá písmena nebo 
obojí. Velikost značky a tloušťka čar v závislosti na velikosti písma ukazuje tabulka 
D. 2. 

Obr. D. 4 Oboustranný popis 
povrchu [21] 
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 rozměry [mm] 

Velikost písma doplňujících požadavků, c 2,5 3,5 5 7 10 14 20 
Tloušťka čar pro značku i pro písmo 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 
Rozměr a 3,5 5 7 10 14 20 28 
Rozměr b (minimální) 7,5 10,5 15 21 30 42 60 
 
 
D.1.4 Implicitní grafické značení 
V praxi není vždy nutné označovat strukturu povrchu úplnou grafickou značkou se 
všemi doplňujícími požadavky. Postačí tzv. implicitní grafická značka, ve které jsou 
již zahrnuty standardní údaje, a ve které nemusejí být uvedeny pozice b,c,d,e.  
 
 
Standardní údaje [1] 

Mezi standardní údaje patří především:  
• Horní mezní hodnota. Nemusí se uvádět U, jelikož se uplatňuje automaticky. 
• Typ filtru. Automaticky se uplatňuje Gaussův filtr ISO 11 562 [14] (01 

4448). 
• Přenosové pásmo. U parametru drsnosti platí přednostně standardní 

přenosové pásmo, pokud je u parametru definováno. 
• Vyhodnocovaná délka. Pokud se nejedná o parametr vlnitosti nebo parametr 

drsnosti definovaný na vyhodnocované délce, jejíž délka je odlišná od 
ln=5*(lw, lr), platí normalizovaná vyhodnocovaná délka, aniž by byla 
uvedena. 

• Pravidlo 16%. Jestliže se neuvede značka max pro pravidlo maxima, 
uplatňuje se automaticky. 

 
 
Rozdíl mezi implicitním a úplným značením  
V následujících bodech je nakreslena úplná a implicitní grafická značka. Pod 
obrázkem jsou vždy uvedeny popisky odrážkováním vysvětlující její obsah.  
 
 
a) Úplné značení (viz. obr. D. 6) 

Obr. D. 5 Rozměr a tvar grafické značky 

Tab. D. 2 Velikost značky a tloušťka čar [21] 

D.1.4 
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Vysvětlení výše uvedené úplné grafické značky: 

• Předepsaná jedna jednostranná horní mez a jedna dolní mez 
• Pro obě meze: Gaussův filtr dle ČSN EN ISO 11 562 [28] 
• Pro horní mez: přenosové pásmo – 0,08-0,8 mm 
• Pro dolní mez: Standardní přenosové pásmo (ISO 4288 [25], ISO 3274 [29]) 
• Pro horní mez: Rz = 3,6 µm 
• Pro dolní mez: Ra = 1,6 µm 
• Pro horní mez: ln = 8*lr mm 
• Pro dolní mez: standardní vyhodnocovaná délka (ISO 4288 [25]) 
• Pro horní mez: pravidlo maxima 
• Pro dolní mez: pravidlo 16 % (ISO 4288 [25]) 
• Výrobním procesem bude odebírání materiálu frézováním 
• Směr nerovností bude kolmý na průmět v pohledu, ve kterém je značka 

použita 
• Přídavek na obrábění musí být 3 mm. 

 
b) Implicitní značení (viz. obr. D. 7) 

Obr. D. 6 Úplná grafická značka 

Obr. D. 7 Implicitní grafická značka 
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Vysvětlení výše uvedeného implicitního grafického značení: 
• Jediná předepsaná horní mez 
• Gaussův filtr dle ČSN EN ISO 11 562 [27] 
• Standardní přenosové pásmo (ISO 4288 [25], ISO 3274 [29]) 
• Ra = 0,8 µm 
• Standardní vyhodnocovaná délka (ISO 4288 [25]) 
• Standardní pravidlo 16% (ISO 4288 [25]) 
• Výrobním procesem bude libovolný způsob odebírání  materiálu 
• Směr nerovností je bez požadavků 
• Bez přídavků na obrábění 

 
 
 
D.2 Umístění grafické značky na strojnickém výkrese 
Grafická značka se k danému povrchu předepisuje vždy pouze jenom jednou, aby 
nedošlo k překótování. Vyjímkou je předepisování dvou nebo více výrobních 
procesů k jedné ploše. Snahou je umisťovat značku ve stejném pohledu kde je 
zakótován jeho rozměr nebo poloha, popř. obojí [21].  
 
D.2.1 Orientace, poloha grafické značky a doplňujících požadavků 
Grafickou značku s doplňujícími požadavky vždy orientujeme takovým způsobem, 
aby se dala číst ve směru pohledu od dolního okraje a od pravého okraje výkresu. ,, 
Trojúhelníček“ se musí vždy dotýkat přímo entity (obrys, odkazová nebo pomocná 
čára, …). Značka by neměla stát ,, vzhůru nohama“. Způsoby umístění jsou 
následující: 
 

• Na obrys [21] strojní součásti umisťujeme tehdy, je-li možné ,, 
trojúhelníček“ umístit takovým způsobem, aby se dotýkal přímo obrysu a 
grafická značka nestála ,,vzhůru nohama“. Příklad je uveden na obrázku D. 8.  

• Na praporek odkazové čáry [21] dáváme grafickou značku tehdy, hrozí-li 
umístění značky ,,vzhůru nohama“. Umístění je znázorněno na obrázku D. 8.  

• Na kótovací čáře [21] za  kótu se umisťuje jen pokud nehrozí nebezpečí 
chybného výkladu. Příklad je znázorněn na obrázku D. 9.   

• Na tolerančním rámečku [21] (viz. obr. D. 9) je velice účelné a úsporné co 
se týče rozmístění na výkrese. 

• Na prodloužených čarách [21] (viz. obr. D. 10) dáváme značku tehdy, je-li 
to účelné a pokud se nevejde přímo na obrys součásti.  

• Na pomocných čarách [21] je grafická značka vložena pokud se nevejde na 
obrys součásti, z důvodů přehlednosti nebo je-li to vyhovující z jakéhokoliv 
jiného hlediska. Příklad je uveden na obrázku D. 10.  

 

D.2 

D.2.1 
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Obr. D. 8 Grafická značka na obrysové čáře a na praporku 
odkazové čáry 

Obr. D. 9 Značka umístěná na kótovací čáře a 
na tolerančním rámečku 

Obr. D. 10 Značka SP umístěná na pomocných a prodloužených 
čarách 
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D.2.2 Zjednodušené označování požadavků na SP [21] 
 

a) Většina povrchů má obdobný požadavek 
 
Pokud je požadována stejná struktura povrchu na více ploch (zpravidla nejvíce ploch 
na součásti), uvádí se tzv. všeobecná grafická značka, která se umisťuje těsně nad 
popisové pole. Za touto všeobecnou značkou následuje základní značka v závorce 
(viz. obr. D. 11) nebo v závorce uvedeme značky s odlišnými požadavky, které jsou 
již vyznačeny na výkrese (viz. obr. D. 12). To má za následek uvědomení si, že 
existují jiné požadavky na SP, odlišné od všeobecného požadavku.   
 

 
 
 
 
 
 

Obr. D. 11 Všeobecná grafická značka se základní značkou v závorce 

D.2.2 
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b) Společné požadavky na několik povrchů  
 
Značení SP podle následujících podkapitol uvádíme na výkrese z mnoha důvodů. 
Mohou jimi být např. nedostatek místa na výkrese, je-li požadována stejná SP na 
velkém počtu ploch součásti nebo nutnost vícekrát opakovat složité značení. 
Vysvětlení zjednodušení by mělo být co nejblíže popisovému poli, kvůli jednoduché 
orientaci na výkrese. 
 

• Označení grafickou značkou s písmenem 
 
Způsob tohoto značení znázorňuje obrázek D. 13 . 

Obr. D. 12 Všeobecná grafická značka a v závorce umístěné jiné požadavky uvedené na 
výkrese 
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• Označení samotnou základní nebo rozšířenou grafickou značkou 
 
Příklad vysvětlení samotné základní, popř. rozšířené grafické značky je uveden na 
obrázcích D. 14, D. 15, D. 16. 
 
 
D.2.3 Předepisování dvou a více výrobních procesů 
Některé povrchy se vyhotovují dvěma a více po sobě následujícími operacemi. 
Strukturu povrchu lze předepsat před i po finální operaci. Způsob finální operace 
nebo opracování musí být slovně uveden jako doplňující požadavek na pozici c podle 
obrázku D. 17.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Obr. D. 13 Příklad označení při nedostatku místa na výkrese 

Obr. D-16 Zjednodušené označování – odebírání materiálu je zakázáno 

Obr. D. 14 Zjednodušené označování – 
dovoluje se libovolný výrobní proces [21] 

Obr. D. 15 Zjednodušené označování – 
odebírání materiálu je požadováno [21] 

Obr. D. 16 Zjednodušené označování – 
odebírání materiálu je zakázáno [21] 

D.2.3 
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Obr. D. 17 Označení požadavku na SP před a po 
úpravě  


