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ABSTRAKT 

Bakalářská práce obsahuje přehled metod měření a značení textury povrchu. Zabývá 

se porovnáním metod plošné a profilové metody a jejich výhodami pro využití v praxi. Pomocí 

dat z kontaktního profilometru a koherenčního rastrovacího interferometru bylo vypracováno 

doporučení pro předpis značky povrchu komory vstřikovacích lisů. Výsledky práce mohou 

přispět k přesnější definici požadavků pro daný výrobek v praxi. 

ABSTRACT 

The Bachelor’s thesis contains an overview of measurement methods and notation 

of the surface texture. It compares the areal and profile methods and their advantages in actual 

practice. A recommended prescription of roughness of injection press chambers was created 

using data from the contact profiler and the coherence scanning interferometer. Results from 

the thesis can help to define the demands of the given piece more precisely. 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je analýza metod měření a vyhodnocování textury povrchu vnitřní 

plochy komory vstřikovacího lisu na plasty. Textura vnitřního povrchu je u komor jednou 

z nejdůležitějších funkčních a technologických charakteristik (hlavně kvůli vysokým nárokům 

díky extrémním podmínkám při běhu stroje), a tudíž je na jeho kontrolu kladen velký důraz. 

Práce se zaměřuje obecně na optimalizaci kontroly, tedy určení nejvhodnějšího způsobu 

pro vyhodnocení. Řešeny jsou především dva problémy. První, zda je pro daný povrch 

vhodnější užívat buď optické měřící přístroje nebo častěji používané kontaktní měřícího 

přístroje. Druhé rozhodnutí se týká určení nejefektivnějšího kritéria hodnocení 

povrchu prodaný profil, tedy jestli je nejlepší zůstat u stávajícího Ra nebo jestli není vhodnější 

zvolit například Rz, Rq nebo Rv/Rp, popřípadě zda je třeba značku rozšířit. 

Cílem práce je tedy analýza možností zlepšení na základě praktických měření 

na několika vzorcích různé jakosti, u kterých víme, zda by prošly nebo neprošly kontrolou. 

Výstupem kromě výsledků by je i doporučení pro praxi. 

 

 

1.1 Terminologická poznámka 

Přesnost překladů norem ISO do českého jazyka není optimální. Důsledkem 

je nejednotnost překladu pojmu „surface texture“, který je překládán buď jako struktura 

nebo textura povrchu. Dle doporučení prof. Bohumila Bumbálka bude v textu jednotně použit 

termín „textura povrchu“, jelikož slovo textura lépe vystihuje geometrický charakter 

topografie.[2] 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

V následující kapitole jsou popsány základní definice a pojmy týkající se jak 

profilové, tak plošné textury povrchu. 

2.1 Textura povrchu 

Texturou povrchu se rozumí opakované náhodné trojrozměrné úchylky od ideálního 

geometrického povrchu, které tvoří topografii obrobené plochy. Tyto úchylky vznikají během 

výroby, a to například kvůli deformacím při obrábění, nedokonalosti soustavy stroje, nástroje 

a obrobku nebo nevhodně zvoleným parametrům při obrábění. [7][13] 

Nedokonalosti jsou náhodné makroskopické odchylky na povrchu způsobené 

při výrobě, skladování nebo při funkci plochy. Patří do nich například póry, povrchové 

trhliny, koroze a rýhy. [7][13] 

Další součásti textury povrchu jsou stopy po obrábění, složky drsnosti a vlnitosti 

nebo odchylky tvaru (viz. obr. 3).[2]  

Texturu povrchu lze hodnotit několika způsoby. V této práci je využito hodnocení 

pomocí profilových parametrů a plošných parametrů. Profilové parametry se také označují jako 

2D parametry, protože zkoumají povrch ve dvou osách (X a Z), kdežto plošné parametry 

se označují jako 3D a hodnotí se ve všech osách. [7] 

2.2 Profil povrchu 

Profil povrchu je průsečnice nerovností povrchu s rovinou vedenou kolmo k tomuto povrchu 

(viz. obr. 1). Výchozím bodem pro všechny operace potřebné k určení charakteristik je základní 

profil. Souřadnicový systém profilu je podle normy definován tak, že osy X a Y leží 

na skutečném povrchu a osa Z směřuje ven z materiálu (viz. obr. 1). [2][12] 

V profilu je nejdůležitější hodnota pro vyhodnocováni tzv. střední čára profilu. Určuje 

se pomocí aproximace středních hodnot metodou nejmenších čtverců. Pomocí střední čáry 

se definují další geometrické hodnoty, např. výstupek nebo prohlubeň, a tedy ve výsledku 

i parametry. [2][7] 

Výstupek profilu je část profilu směřující ven z materiálu (kladné hodnoty na ose Z). 

Prohlubeň profilu je naopak část směřující do materiálu.[12]  

 

Obr. 1) Profil povrchu a souřadnicový systém[12] 
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Profil povrchu se rozděluje na prvky, kde každý prvek je tvořen jedním výstupkem 

a přilehlou prohlubní. U prvků se určují geometrické charakteristiky. Mezi nimi jsou výška 

výstupku, hloubka prohlubně, výška a šířka prvku.[12]  

Hodnota pořadnice přiřazuje hodnotě na ose X výšku na ose Z a značí se Z(x). Derivací 

pořadnice podle X získáme místní sklon posuzovaného bodu v profilu. Nejvyšší a nejnižší bod 

prvku se nazývají výška výstupku profilu Zp, respektive hloubka prohlubně profilu Zv 

a označují jejich vzdálenost od osy X (viz. obr. 2). Výška prvku profilu je pak součet výšky 

výstupku a hloubky prohlubně. [7][12] 

 

Obr. 2) Prvek profilu[7]  

Pro definování textury povrchu se využívá filtrace povrchu s cílem aproximovat původ složek 

textury. Označením drsnost rozumíme nepravidelnosti způsobené typem výrobního procesu 

a jsou za ni považovány úchylky povrchu v nejmenších vlnových délkách. [1] 

Vlnitost je složka textury superponována drsnosti z hlediska vlnových délek a vzniká 

nejčastěji vnějšími vlivy při výrobě. Je-li odchylka vlnové délky vyšší, tedy není v rozmezí 

vlnových délek drsnosti a vlnitosti, pak se jedná o odchylku tvaru (viz obr. 3). [2] 

 

Obr. 3) Složky textury povrchu podle vlnových délek[2] 

Pro získání vlastních profilů drsnosti a vlnitosti je třeba texturu separovat pomocí filtrů.  

Aplikováním filtru se profil rozdělí na krátkovlnné a dlouhovlnné složky. Norma definuje tři 

základní filtry profilu. [7] 
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Filtr λs definuje rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln na povrchu 

(tzn. šumem), filtr λc definuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitostí a filtr λf definuje 

rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln na povrchu (viz. obr. 4).[12]  

 

Obr. 4) Filtry profilu[9] 

Filtrací tedy získáváme profily dle ČSN EN ISO 4287. Jsou tři základní profily R, W a P.[7]  

Před filtrací se jedná o povrch úplný, z něhož je třeba aplikací filtru λs získat základní 

povrch. Filtr λs je filtr krátkovlnný odstraňující šum. Střední čára profilu je vytvořena metodou 

nejmenších čtverců přiléhající jmenovitému tvaru základního profilu. [2] 

Ze základního profilu pomocí filtrace je možné získat profil R (profil drsnosti) 

nebo profil W (profil vlnitosti). [9] 

Profil drsnosti vzniká potlačením dlouhovlnných složek pomocí filtru λc. Této 

dlouhovlnné složce profilu odpovídá střední čára profilu drsnosti.[12]  

Profil vlnitosti vzniká postupnou aplikací filtrů λf, který potlačí dlouhovlnné složky 

profilu, a následně filtrem λc potlačující krátkovlnné složky. Dlouhovlnná složka potlačená 

filtrem λf vytváří střední čáru profilu vlnitosti (viz. obr. 5).[12]  

Pro každý profil je třeba volit základní délku pro měření nerovností. Existuje několik 

délek podle toho, k čemu se budou využívat. Mezi tyto délky se řadí ln, lr, lw a lp. Délka lr je 

základní délkou pro profil drsnosti, lw pro profil vlnitosti a lp pro základní profil.[2] 

Pro posouzení vyhodnocovaného profilu se používá vyhodnocovací délka ln (délka 

profilu ve směru osy X). Základní délky lr, lw a lp jsou pak délky ve směru osy X použité 

pro rozpoznávání nerovností na vyhodnocovaném povrchu. [7] 

Tato délka se liší, a pokud není určeno jinak, je dána normou.  Vyhodnocovací délka lp 

pro P-parametry je rovna základní délce. Pro R-parametry může obsahovat jednu nebo více 

základních délek. U parametrů vlnitosti není normou definováno a je tedy potřeba určit pomocí 

značky. [2][7] 

Algoritmus vyhodnocování a filtrování je znázorněn na. obr. 5. 
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Obr. 5) Algoritmus vyhodnocování drsnosti použitím filtrů 

 

2.2.1 Značení na výkrese 

Pro značení požadavků na výkrese profilových parametrů se využívá 

značka (viz. obr. 6).[24]  

 

 

Obr. 6) Výkresová značka s umístěním doplňkových požadavků 

Chceme-li definovat typ výrobního procesu, uděláme tak pomocí parametru „b“. Tento 

parametr říká, zda bude plocha obrobena, neobrobena nebo neobrobena se zákazem odebírat 

materiál.[8]  

 Pro přesné určení výrobního procesu se využívá „c“, kde se například upřesňuje 

požadavek na způsob dokončení plochy, např. „BROUŠENO“. Značení na pozici „d“ popisuje 

jaký je požadavek na směr nerovností – to nejčastěji znamená, jaké budou zanechány stopy 

po nástroji na povrchu. Tyto dvě pozice spolu souvisí, jelikož zvolená dokončovací operace 

bude mít vliv na směr stop.[8][24]  

 Hodnota „e“ udává přídavek na obrábění a hodnota „f“ přidává další požadavek 

na texturu povrchu.[8][24]  

Dostačující značkou s minimem informací je grafická značka, která jako jedinou 

informaci udává, že lze použít libovolný výrobní proces. (viz. obr. 7)[4][8]  
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Obr. 7) Základní grafická značka (libovolný výrobní proces) 

 

Obr. 8) Značka s jedním parametrem 

Na značce (viz. obr. 8) je znázorněn pouze jeden parametr, a to požadavek na průměrnou 

aritmetickou odchylku Ra s požadavkem 6,3μm. Na této značce je oproti předchozí také 

požadavek úběru materiálu.[23] 

 

Obr. 9) Značka s požadavkem maxima a úběrem 

Na této značce (viz. obr. 9) je podobně jako na předchozím (viz. obr. 8) jen jeden 

parametr, tentokrát ale včetně požadavku maxima. Na levé straně je předepsán navíc přídavek 

na obrábění 0,2mm. Značka tedy říká, že plocha má mít největší výšku profilu maximálně 

3μm.[23] 

 

Obr. 10) Značka s dvěma parametry  

Chceme-li předepsat dva požadavky, zapisují se pod sebe (viz. obr. 10). Výrobek tedy nesmí 

překročit jak hodnotu Ra 6,3μ ani hodnotu Rz 3μm. 

 

Obr. 11) Značka s požadavkem  
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Na této značce (viz. obr. 11) je jako na předchozích předepsáno Ra 0,4μm. Navíc je 

nad značkou napsáno „HONED“, tedy požadavek na typ výrobní operace honování. Ve spodní 

části značka X znamená, že směr stop bude do kříže.[23] 

 

 

Obr. 12) Rozšířená značka profilové textury 

Rozšířená značka profilové textury (viz. obr. 12) udává, že při procesu bude odebrán 

materiál, charakteristika filtru je dána horní mezí 2,5mm (λf=lr). Hodnotí se profil drsnosti 

na délce ln rovnající se pětinásobku lr. Platí pravidlo 16 % a horní mez profilu je 1,6 μm.[23]  

 

2.3 Definice zvolených parametrů profilu 

Pro měření byly zvoleny parametry (viz kap. 2.9) Rp, Rv, Rz, Rc, Ra, Rsk, Rku, Rk, Rpk a Rvk. 

Nejvyšší výška výstupku Rp je výška nejvyššího výstupku profilu na rozsahu jedné základní 

délky (viz. obr. 13). Největší hloubka prohlubně profilu Rv na rozsahu základní 

délky (viz. obr 13). Rz (největší výška profilu) je součtem výšky Zp nejvyššího výstupku profilu 

a hloubky Zv nejnižší prohlubně v rozsahu základní délky. Vyhodnocuje-li se tato vzdálenost 

na vyhodnocovací délce, pak se jedná o celkovou výšku profilu Rt. [12] 

Průměrná výška profilu Rc je průměrem výšek Zt prvků profilu v rozsahu základní délky 

(viz. rovnice 1).[12]  

 

𝑅𝑐 =
1

𝑚
∑ 𝑍𝑡𝑖

𝑚

𝑖=1

 

(1)  
kde m je počet prvků. 
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Obr. 13) Znázornění Rp, Rv a Rz 

Z výškových parametrů je zvolena průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra 

(arithmetical mean deviation). Jedná se o aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) 

na základní délce (viz. rovnice 2)[12]  

𝑅𝑎 =
1

𝑙𝑟
∫ |𝑍(𝑥)| 𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

 

(2)  
Podobným parametrem je průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq (root mean 

square deviation), kde se počítá s kvadratickým průměrem pořadnic Z(x) v rozsahu základní 

délky (viz. rovnice 3). [12] 

𝑅𝑞 = √
1

𝑙𝑟
∫ 𝑍2(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

 

(3)  
Šikmost posuzovaného profilu (skeweness) Rsk je podíl průměrných hodnot třetích mocnin 

pořadnic Z(x) a třetí mocniny Rq na základní délce (viz. rovnice 4). Rsk lze také chápat 

jako míru symetrie a hustoty pravděpodobnosti pořadnic Z(x). [12] 

𝑅𝑠𝑘 =
1

𝑅𝑞3
[

1

𝑙𝑟
∫ 𝑍3(𝑥)𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

] 

(4)  
Špičatost posuzovaného povrchu (kurtosis) Rku je podíl průměru čtvrtých mocnin pořadnic Z(x) 

a čtvrté mocniny hodnoty Rq na základní délce (viz. rovnice 5). Lze jej také interpretovat jako 

míru špičatosti hustoty pravděpodobnosti pořadnic. [12] 

𝑅𝑘𝑢 =
1

𝑅𝑞4
[

1

𝑙𝑟
∫ 𝑍4(𝑥)𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

] 

(5)  
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Další tři parametry, tedy Rk, Rvk a Rpk vycházejí z křivky lineárního materiálového poměru. 

Nejprve je třeba vypočítat náhradní přímku ze střední oblasti (oblast mající nejmenší sklon) 

pomocí metody nejmenších čtverců.[15]  

Přímka protíná úsečky Mr 0% a Mr 100% ve dvou bodech, z nichž vycházejí dvě přímky 

rovnoběžné s osou X, které určují jádro profilu drsnosti. Vzdálenost mezi těmito přímkami je 

hloubka jádra a značí se Rk (viz. obr. 14).[15]  

Velikost Rpk a Rvk jsou vypočítány jako výška pravoúhlého trojúhelníka, který má 

stejnou plochu jako plocha výstupků (A1) nebo prohlubní (A2) a základnu Mr1 respektive Mr2 

(viz. obr. 14).[15]  

 

Obr. 14) Grafické znázornění Rpk a Rvk[15] 

2.4 Plošné hodnocení textury povrchu 

Měření a popis plošné textury povrchu se stále více prosazuje na poli moderních výrobních 

metod, jelikož dovoluje výrobci při správné aplikaci radikálně pozměnit funkční vlastnosti 

součásti. Největší rozvoj zaznamenal v 80. letech minulého století s rozvojem výkonných 

počítačů.[5][9]  

Obecně se při vyhodnocení ploch postupuje podobně jako u profilových metod 

s tím rozdílem, že se zkoumá ve všech třech osách. 

Pro filtrování se opět podobně jako u profilové metody využívají tři základní druhy 

operaci. F-operace odstraňuje jmenovitý tvar od základního povrchu a je nutné ji aplikovat před 

použitím S a L-filtrů. S-filtr je filtr krátkovlnných složek, například šumu. Tento filtr je 

analogický k filtru λs u profilové metody. [7] 

L-filtr je filtr, který buď z S-F povrchu nebo ze základního povrchu potlačuje 

dlouhovlnné stranové složky, je analogií filtru drsnosti u profilové metody.[2]  

Po separaci filtry získáváme postupně povrchy. Povrch S-F získáme aplikací S-filtru, 

odstraňující šum a F-operace. S-L povrch získáváme až z S-F povrchu pomocí aplikace filtru 

L. Představuje ekvivalent profilu drsnosti u profilové metody.[2]  

Při zkoumání plochy se zavádí několik geometrických prvků, které se dají rozdělit na 

bodové, lineární a plošné prvky. Vrchol (peak) je bod, který je výš než všechny ostatní v jeho 

okolí. Všechny čáry nejvyššího spádu končící ve vrcholu tvoří oblast vrchu (hill). Přilehlé vrchy 

jsou odděleny čarou údolnice (course line).[2]  
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Opakem vrcholu je dno (pit). Jedná se o bod nižší než všechny ostatní v okolí. 

Oblast, kde čáry největšího spádu konči ve dně, se nazývá údolí (dale). Tato údolí jsou oddělená 

hřbetnicí (ridge line).[2]  

Hřbetnice a údolnice se protínají a tvoří množinu bodů, která se nazývá sedlem 

(saddle).[2]  

Za bodové prvky (point features) tedy považujeme vrcholy a dna. Údolnice a hřbetnice 

jsou prvky čárové (line features) a vrchy s údolími jsou prvky plošnými (areal features).[2]  

Dalším prvkem je čára vrstevnice (contour line) spojující body o stejné výšce.[2]  

Každému bodu, stejně jako u profilové metody, lze přiřadit hodnotu pořadnice Z(x,y) 

a vektor místního sklonu.[2]  

Při plošném hodnocení textury se využívají, podobně jako u profilové metody, skupiny 

parametrů. První skupinou parametrů jsou parametry S využívající jako zdroj definiční plochu. 

V-Parametry charakterizují objem materiálu nebo prázdný objem. Pracují tedy s objemovou 

křivkou, která percentilově rozděluje povrch dle objemu. Parametry pole rozumíme S nebo       

V-parametry získané ze všech souřadnic definiční plochy a parametry prvku jsou S nebo            

V-parametry jen jednoho daného topografického prvku.[2][7]  

2.4.1 Značení na výkrese 

 

Obr. 15) Značka pro popis plošné drsnosti včetně nepovinných informací 

Na značce v pozici A je definován vlastní požadavek na texturu povrchu (parametr plošné 

textury). Pokud je potřeba, tak se definuje na pozici B ještě druhý požadavek textury. Na těchto 

dvou pozicích se nachází informace, který parametr bude zkoumaný, na jakém 

povrchu, při aplikaci, jakých délek cut-off atd. [18] 

Na pozici C se určuje rovina řezu, která určuje orientaci zkoumané plochy. [18] 

Pozice D, E a F se věnují povrchovým úpravám a směru stop. Stopy jsou definovány na 

pozici E a jsou vztaženy k ploše určené na pozici F. Pozici F lze chápat podobně jako 

při určování geometrických tolerancí, kde je třeba určit vztažnou základnu. Stopy závisí nejvíce 

na zvoleném technologickém procesu obrábění, například je-li kladen požadavek na paralelní 

směr stop, nelze uvažovat o využití honování. [18] 
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 Podobně jako u profilové metody se na pozici D popisuje technologický požadavek na 

povrchovou úpravu. Zde se uvede například, jestli má být povrch 

broušený, nitridovaný, chromovaný atd. [18] 

Pozice G udává hodnotu přídavku pro obrábění. [18] 

2.4.2 Příklady značení 

 

Obr. 16) Značení na výkrese s minimem informací[18] 

Tato značka (viz. obr. 16) obsahuje povolené minimum informací pro jednoznačné určení 

požadované textury. Říká, že na povrch není kladen žádný výrobní požadavek, bude hodnocen 

jako S-L povrch s délkou cut-off S-filtru 0,008mm a L-filtru 2,5mm. Měřený S parametr byl 

zvolen parametr Sa s maximální hodnotou 0,5μm. [18] 

Ostatní parametry jsou dané normou. Měřená plocha bude mít rozměr strany 

2,5mm (rovná se délce L-filtru), při filtraci se použije F-operace, jednotkou Sa jsou 

μm, apod.[20]  

Na druhé značce (viz. obr. 17) je na rozdíl od předchozí značky předepsáno, že se bude 

hodnotit S-F povrch. Cut-off filtrů bude 0,008mm respektive 2,5mm, jenže tentokrát je 

předepsán jiný filtr než Gaussův, a to pomocí značení RG. Toto značení odpovídá Robust Gauss 

filtru. Měřený parametr bude Sa o hodnotě 0,5μm.[18]  

 

Obr. 17) S-F povrch s RG filtrem 

Třetí značka (viz. obr. 18) opět rozšiřuje popis značky předchozí. Bude hodnotit S-F povrch. 

Cut-off filtrů bude 0,008mm respektive 2,5mm, a opět je předepsán jiný filtr než Gaussův, a to 

filtr RG – Robust Gauss filtru. Měřený parametr bude Sa o hodnotě 0,5μm. V této značce je 

navíc předepsána technologie výroby. Plocha bude honována a broušena.[18]  

 

Obr. 18) Značka pro parametry křivky poměru materiálu 

Na poslední značce (viz. obr. 19) jsou přidány ještě dva požadavky navíc. Celá značka opět 

vychází z předchozích, ale je na ní navíc napravo od požadavku výrobního procesu ještě 
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specifikován směr stop. Značení „X“ znamená, že stopy budou do kříže. Nalevo od značky 

je připsána hodnota 0,2, která udává požadavek na přídavek pro obrábění. [18] 

 

 

Obr. 19) Značení na výkrese s doplňujícími informacemi[18] 

 

2.5 Odhadování parametrů profilové metody 

Odhad hodnoty parametru se provádí zvlášť na každé základní délce profilu. Z těchto hodnot 

se následně spočítá aritmetický průměr. Počet základních délek, ze kterých se průměr počítá, je 

normalizovaný, avšak je možné ve značce specifikovat jiné množství délek pomocí čísla 

za parametrem (např. Ra3 znamená, že se bude počítat průměr Ra ze tří základních 

délek).[2][11]  

Parametry, které jsou dané křivkou, se odhadují z dat jedné křivky sestrojené z dat jedné 

základní délky.[11]  

Odhad parametru vždy provádíme na ploše, která je homogenní. Je tedy třeba 

před vlastním měřením provést vizuální kontrolu, aby byl vhodně zvolen měřený povrch. Když 

je ve značce uvedena horní mez, je snaha zvolit k měření plochy se znatelně nejvyšší hodnotou 

parametru.[11]  

Všeobecně platí, že nedokonalostem se během měření zcela vyhýbáme, tudíž měříme 

na místě, kde se žádná nevyskytuje. [11][13] 

Pro porovnání s tolerančními mezemi se využívají dvě pravidla. První pravidlo, 

tzv. pravidlo 16 %, říká, že povrch je považován za přijatelný, pokud nejvýše 16 % naměřených 

hodnot parametrů všech naměřených hodnot ze všech měření přesahuje hodnotu na výkrese. 

Stejné pravidlo platí, i pokud je definovaná spodní mez.[11]  

Předpokladem je, že soubor všech hodnot na povrchu odpovídá normálnímu rozdělení. 

Za tohoto předpokladu 16 % odpovídá hodnotám, které jsou od průměru vzdáleny o hodnotu 

směrodatné odchylky.[2][11]  

Hlavní nevýhodou pravidla 16 % je fakt, že hodnoty, které se vyskytují mimo 

mez, ale spadají do 16 % nemají předepsané žádné maximum (minimum). Tedy, i když plocha 

spadá do normou daných mezí, může se stát, že bude z funkčního hlediska nevyhovující. [2] 

Je-li u značky parametru index „max“, pak se jedná o pravidlo maxima. To 

udává, že v průběhu měření nesmí žádná hodnota parametru na celém kontrolovaném povrchu 

přesáhnout danou hodnotu na výkrese. Pravidlo maxima je přesnější než pravidlo 16 % a je 

jednoznačně určené. Měřit by se mělo minimálně ve třech místech, kde se předpokládá nejvyšší 

hodnota. [2][11] 

 Měření doprovázejí nejistoty. Jak tyto nejistoty zahrnout obsahuje norma                        

ISO 14253-3. Jedná se o nejistoty typu A a nejistoty typu B. Nejistota typu A je určená pomocí 
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statistických metod při nezávislém opakování za stejných podmínek. Jedná se o odhad 

směrodatné odchylky výběrového průměru.[21]  

Nejistota typu B záleží hlavně na vlastnostech měřících přístrojů, předchozích měřeních 

nebo údajů z kalibrace. Obecně je založena na metodách jiných než statistických. Někdy je 

třeba nejistotu spočítat z měřícího řetězce, jindy je ale přímo výrobcem přístroje dána.[21]  

2.5.1 Postup měření dotykovými přístroji 

Je-li výkresem nebo dokumentací předepsaná základní délka, tak se volí mezní vlnová 

délka cut-off rovna této základní délce. Jinak závisí na typu profilu drsnosti. Není-li 

specifikováno jinak, měří se vždy ve směru převládající nerovnosti. Měření se provádí 

v místech, kde je předpoklad nejkritičtějších hodnot. Po vizuální kontrole je třeba určit, zda se 

jedná o povrch s periodickým nebo neperiodickým profilem drsnosti.[6][11]  

U neperiodické drsnosti zvolíme jeden z parametrů profilu drsnosti, buď Ra, Rz, Rz1max 

nebo RSm podle toho, který parametr chceme měřit (Ra pro měření Ra, Rq, Rsk, Rku. Rz pro 

měření Rz, Rv, Rp, Rc a Rt. RSm volíme pro měření RSm parametrů neperiodických profilů.) 

a odhadneme jej libovolnou metodou, např. vizuálně, pomocí porovnání se vzorky nebo 

grafickou analýzou. Poté je třeba odhadnou základní délku, k čemuž slouží tabulky v normě 

ČSN EN ISO 4288. Provede se reprezentativní měření a to se zpětně porovná s hodnotami 

v tabulce. Odpovídají-li si hodnoty naměřené a tabulkové, pak je správně zvolená základní 

délka pro měření daného parametru.[11]  

Základní délky pro veškeré R-parametry periodického profilu drsnosti se získávají 

pomocí odhadu RSm parametru. Opět se libovolným způsobem odhadne RSm parametr 

měřeného profilu a s použitím tabulek v normách se zvolí doporučená hodnota vlnové délky 

cut-off. Pomocí této základní délky se již může provést reprezentativní měření chtěného             

R-parametru periodického profilu.[11]  

2.6 Odhadování parametrů plošné metody 

Odhad parametrů u plošné metody je pro obecný popis mírně odlišný od profilové metody. Je 

to dáno hlavně tím, že plošná metoda nemá normované vstupní hodnoty, ale pomocí značky se 

jich definuje mnohem víc. Dalším problémem je, že neexistuje analogie normy ISO 4288 pro 

metodu plošnou.[2]  

Než vůbec začne vlastní filtrace je potřeba provést několik přípravných operací. První 

je dopočet nenaměřených bodů interpolací (které mohly vzniknout např. nedokonalým odrazem 

nebo nečistotou). Další operací je vyrovnání. To se opět provádí výpočtem a slouží k odstranění 

náklonu vzorku při uchycení.[2]  

Obecně ale platí, že jak u S-F tak S-L povrchu je vyhodnocovací plochou čtverec (není-

li dáno jinak). Pokud je u S-F povrchu F-operace filtrace, pak délka strany vyhodnocovací 

plochy je stejně dlouhá jako délka indexu vnoření. U povrchu S-L, pokud není stanoveno jinak, 

jsou strany stejné jako hodnota indexu vnoření L-filtru. Vztahy mezi           F-operací, L-filtrem 

a S-filtrem jsou dány tabulkami v normě ČSN EN ISO 25178-3. Hodnoty indexu vnoření jsou 

voleny z normou určené číselné řady.[16]  

Z S-F povrchu se tedy počítají parametry ekvivalentní k ČSN EN ISO 4288 (tedy 

parametry základního profilu). Z tohoto povrchu se také mohou vytvářet profily, které 

hodnotíme dle předem zmíněné normy.[2]  
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Jak bylo zmíněno, při hodnocení profilové metody se pro určení hodnoty cut-off 

využívají tabulky dané normou. U plošné metody tato norma neexistuje a je tedy potřeba, aby 

technolog sám ve značce předepsal hodnoty cut-off. 

2.7 Dotykové měřicí přístroje 

K měření textury povrchu a zpracování profilu se využívají nejčastěji dotykové měřicí přístroje. 

Dotykový přístroj získává úchylky ve formě profilu, ze kterých je schopen získat parametry a je 

schopen daný profil uložit. [10] 

Samotný přístroj se skládá z několika částí. Měřící smyčka je uzavřený 

řetězec, který zahrnuje mechanické části propojující měřený objekt s hrotem (obsahuje 

prostředek pro upnutí, polohování, měřící stojan, posuvovou jednotku a snímací hlavu). Je třeba 

dbát na to, že měřící smyčka je vystavena vnějšímu a vnitřnímu rušení, které jsou přenášeny do 

referenčního profilu. Posuvová jednotka posunuje měřící hlavu podél referenčního vedení (díl 

vytvářející rovinu řezu a vodící v ní měřící hlavu) a převádí polohu špičky hrotu na vodorovné 

souřadnice profilu.[9][10]  

Měřící hlava obsahuje snímací prvek, snímací hrot a převodník. Snímací hrot se skládá 

z kruhového kužele s definovaným vrcholovým úhlem a kulové špičky o daném 

poloměru. Hrot je hlavním prvkem, který získává profil. Profil je získán jako posunutí hrotu 

přenesené po snímajícím prvku do převodníku, kde jsou svislé souřadnice přeměněny na signál 

ke zpracování přístrojem. Přeměna signálu je dále podpořena zesilovačem (nezpůsobuje změnu 

profilu). Signál je ale ve formě analogové, je třeba jej pomocí analogově-číslicového 

převodníku přeměnit na digitální signál, tzn. číselné hodnoty. Vlastní filtrování a hodnocení 

profilu probíhá podle norem ISO 4287, ISO 11562, ISO 12085, ISO 13565-1, ISO 13565-2 

a ISO 13565-3. (Hodnota základní délky se rovná mezní vlnové délce cut-off λc.[9][10]  

Jmenovité hodnoty charakteristik přístroje dle normy udávají užívané rozměry 

a velikosti jednotlivých veličin. Tabulkou v normě ISO 3274 je určeno, podle volby 

λc (0,08), největší hodnota zaoblení špičky (2-10μm) a největší rozteč bodů profilu (0,5-5μm). 

Statická měřící síla je 0,00075N. [10] 

Některé, převážně starší, drsnoměry nemají zabudované referenční vedení a pro měření 

se využívá tzv. kluzné opěry. Tato opěra se smí využít pouze při měření parametrů drsnosti a 

její poloměr nesmí přesáhnout padesátinásobek mezní vlnové délky cut-off. Opěra by neměla 

na povrch působit větší sílou než 0,5N. [10] 

Pro měření v rámci bakalářské práce byl využit přístroj od firmy Taylor Hobson 

Precision – Intra. Drsnoměr vhodný pro horizontální měření je připevněný na stojan 

pro laboratorní měření. Přístroj má rozlišení 3nm při rozsahu 0,2nm v ose Z. Přítlačná síla je 

0,001N , což je mírně vyšší, než uvádí norma. Zaoblení špičky 2μm je na spodní hranici dané 

normou. Hodnoty cut-off lze nastavit v rozmezí 0,08 až 8 mm. Využit je Gaussův filtr. [22] 

Vlastní měření se provádí následovně. Po očistění se vzorek upne do přípravku. 

Dle normy ČSN EN ISO 4288 se určí délka cut-off a základní délka. Měření jsme si ulehčili 

tak, že jsme měřili násobek základní délky a získaný profil jsme následně stejným poměrem 

rozdělili a získali tak více profilů z jednoho měření. Vyhodnocování se provádí stejně jako 

u plošné metody pomocí programu TalyMap. 
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2.8 Koherenční rastrovací interferometrické přístroje 

Pro bezdotykové měření se využívá interferometrických měřících přístrojů. Je to metoda nová, 

rozvíjející se od roku 1987. Princip interferometrie je založen na vlnové charakteristice světla 

a vzájemné interferenci vln. [5] 

Zdroj, nejčastěji světelná dioda, produkuje světlo s velmi malou koherenční délkou 

a následně prochází objektivem s definovanou pracovní vzdáleností. Mechanický scanner 

plynule přechází v ose Z, během čehož počítač zaznamenává data o intenzitě pro každý pixel 

všech snímků. Intenzita odražených vln se mění, když světlo interferuje na povrchu. 

To se projeví interferenčními proužky na CCD snímači (viz. obr. 18). Autokorelační algoritmus 

všem bodům následně přiřadí souřadnici výšky podle toho, kde bylo dosaženo maximum 

intenzity světla (viz. obr. 21).[2][5]  

 

Obr. 20) Interferenční obrazce v závislosti na posunutí objektivu okolo pracovní 

vzdálenosti[5] 
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Obr. 21) Intenzita světla určující výšku v Z souřadnici[5] 

Pro měření byl využit přístroj Talysurf CCI Lite firmy Taylor Hobson Precision 

z Laboratoře přesné a experimentální metrologie ÚVSSR FSI VUT. Tento přístroj má vertikální 

rozsah 2,2mm při rozlišení 0,01nm. Při využití sešívání lze teoreticky měřit jakkoliv velkou 

plochu. Počet měřených bodů je 1024x1024 s rozlišením v osách X, Y 0,4-0,6μm. Použit byl 

objektiv se zvětšením 10x využívajícím princip interferometru Mirau (viz. obr. 22), ale 

disponuje také objektivy 20x a 50x. Objektiv se zvětšením 10x má optické rozlišení 1,02μm 

a pracovní vzdálenost 7,4mm. Vyhodnocovací plocha má rozměry cca 1,65 x 1,65. Zdrojem 

světla je zelená LED dioda.[23]  

 

Obr. 22) Objektiv interferometru na principu Mirau[5] 

Přístroj využívá ke zpracování software TalySurf CCI Lite, data dále využívá program 

TalyMap.[23]  
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Tento software umožňuje úpravy modelu, filtrace povrchu, dopočítává nenaměřené 

body a odstraňuje tvar plochy. Dále umožňuje sešívat povrchy a vytvořit tak neomezeně velký 

model povrchu. Následně pomocí programu lze získat parametry jak profilu, tak i plochy 

a exportovat je do jiných formátů.[2]  

Obecný postup je tedy následovný. Jako první je třeba očistit vzorek od mastnoty 

a nečistot. Vzorek, pokud je potřeba, se upne do přípravku nebo se uloží na prismata. Manuálně 

se vyrovná případný sklon. Zvolený objektiv se nasune nad měřenou plochu a pomalu se 

přibližuje k pracovní vzdálenosti. Dosažení této vzdálenosti poznáme výskytem interferenčních 

čar na displeji. Jemně se doladí sklon, aby interferenční čáry byly rovnoběžné. Nastavení 

rozsahu v ose Z se provádí tak, aby horní mez začala mírně nad bodem vzniku interferenčních 

čar a dolní mez se nastaví mírně za bodem zániku interferenčních čar. 

Výsledkem měření je plocha, na kterou je třeba aplikovat řadu operací. První se 

interpolací dopočítají chybějící body. Druhým krokem bývá odstranění tvaru, které se provádí 

buď volbou odstranění válce, nebo volbou polynomu. Z této plochy (S-F) již můžeme vytvořit 

profily pro hodnocení profilových parametrů. 

Dalším krokem je vytvoření S-F povrchů, ze kterých se pomocí přiblížení vytvoří 

plochy o straně dané délky pro vyhodnocování plošných parametrů. Pokud je třeba 

tak z přiblížených obrazů, lze vytvořit křivku objemu materiálu. 

2.9 Výběr měřených parametrů pro profilové parametry 

Jelikož se předpokládalo, že po honování na povrchu vznikly stopy po honovacích kamenech, 

byly zvolené parametry Rv (největší hloubka prohlubně), Rp (největší výška 

výstupku), Rz (součet nejvyššího výstupku a nejhlubší prohlubně) a průměrná výšku profilu Rc. 

Šikmost Rsk a špičatost Rku jsou velmi citlivé na ojedinělé výstupky 

a prohlubně, což se u operace honování dá očekávat. 

Bylo třeba zvolit i průměrnou aritmetickou úchylku Ra, jelikož právě tento parametr 

bývá předepisován na výkresech a je nejčastěji užívaný. Další často používaný parametr bývá 

Rq – průměrná kvadratická úchylka. Hodnotu RSm byla zvolena, pro případ, že povrch bude 

vyhodnocen jako periodický. 

K profilu byla sestrojena Abbott-Firestoneova křivka materiálového poměru profilu. 

Z ní poté vychází několik dalších parametrů Rk, Rpk a Rvk. Celkem tedy bylo hodnoceno 9 

parametrů. 

2.10 Výběr měřených parametrů pro plošné parametry 

Zvolené plošné parametry byly ty, které odpovídají v normě ČSN EN ISO 13565-2 a ČSN EN 

ISO 4287 profilovým parametrům. Vybrány byly tedy parametry Sa, Sk, Sku, Sp, Spk, Sq, Ssk, 

Sv, Svk, Sz. [12][15] 
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3 MĚŘENÍ 

V následující kapitole je proveden rozbor postupu měření a zpracování jeho výsledků. 

3.1 Vzorky 

Volba vzorku byla provedena dle předepsané drsnosti na výkresech. Nejčastější požadavek 

na drsnost bývá parametr Ra o hodnotě 0,4μm, tzn. leštěný povrch, bez jakýchkoliv dalších 

specifikacích (viz. obr. 23). 

Aby byla možnost vytvoření statistiky a pro lepší porovnání výsledků, bylo měření 

prováděno na třech různých vzorcích. Všechny vzorky byly vyrobeny z odřezků upíchnutých z 

polotovarů komor, které byly následně na drátové řezačce upraveny tak, aby byly možné vložit 

do přístroje TalysurfCCI.  

První vzorek splňuje parametr předepsaný na výkrese. Během informativního měření 

při výběru vzorků mu byla naměřena hodnota Ra 0,22μm. Tento vzorek by honován 

diamantovými honovacími kameny. Druhý vzorek se pohybuje mírně nad předepsanou hranicí, 

tj. Ra 0,55μm, byl honovaný kameny z borazonu. Třetí vzorek měl při měření u výběru hodnotu 

Ra 2,2μm, tudíž hodnotu nepřijatelnou. Jelikož by bylo náročné vytvořit takovou drsnost na 

honovačkách, byl vzorek ručně zdrsněn. 

 

 

Obr. 23) Předpis drsnosti vzorků 

Před měřením byly všechny vzorky očistěné technickým lihem, vatou a hadříkem, aby byly 

zbaveny veškeré mastnoty a nečistot, které by znehodnotily měření. Toto je třeba provést 

obzvláště pro měření na přístroji TalySurfCCI, kde má mastnota a nečistoty daleko větší vliv 

než u profilové metody. 

3.2 Měření profilovým měřícím přístrojem 

Jak již bylo popsáno výše, nejprve byly vzorky očištěny a upnuty. 

Vzorek s nejkvalitnějším povrchem byl měřen na délce 35 mm a toto měření bylo 

provedeno třikrát. Zvolený filtr byl filtr Gaussův s hodnotou délky cut-off 0,8mm. Každý profil 

byl počítačově vyrovnán a rozdělen na profily délky 4,8mm (dle ČSN EN ISO 4288[11]). 

Získali jsme 24 profilů vhodných pro zpracování. Všechny profily se následně zkombinovaly 

do jedné série, ze které byly spočítány pomocí programu TalyMap všechny volené parametry 

(viz. tabulka 1). Následně byla dopočítána ke každému parametru směrodatná odchylka. 
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 Vzorek 1 (vyhovující) Vzorek 2 (hraniční) Vzorek 3 (nevyhovující) 

  
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Průměr 
Směrodatná     

odchylka 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Ra 0.3227 0.0576 0.5375 0.0337 2.5024 0.2748 
Rc 0.8801 0.1006 1.5993 0.0962 6.4262 0.7185 
Rk 0.5679 0.0670 1.6365 0.1015 7.0343 0.9389 
Rku 7.1711 2.6754 3.6435 0.2945 3.5763 0.5808 
Rp 0.5440 0.1416 2.0678 0.2036 8.0641 1.4347 
Rpk 0.2109 0.3332 0.5585 0.0804 3.0887 0.5803 
Rq 0.4583 0.1462 0.6891 0.0429 3.1954 0.3599 
Rsk -1.6855 0.3716 -0.3871 0.1188 -0.4471 0.1728 
Rt 5.2319 3.5997 5.6317 0.4960 26.9626 5.3880 
Rv 2.2217 0.8859 2.3160 0.1054 10.3646 1.3167 
Rvk 0.8868 0.3611 0.8915 0.0968 4.9814 0.8319 
Rz 2.7657 1.0183 2.6604 1.8373 18.4287 2.4219 

Tab 1)  Hodnoty kontaktního měření 

 

Druhý vzorek byl měřen na délce 30 mm.  Zvolený filtr byl Gaussův s hodnotou cut-off 0,8mm. 

Jako v předchozím měření byl rozdělen na profily o délce 4,8mm. Po vyrovnání jsme získali 

22 profilů vhodných pro měření. Výsledky měření jsou zaznamenány (viz. tabulka 1). 

Práce na třetím vzorku probíhala podobně jako u předchozích dvou. Byl změřen 

na délce 30 mm a filtrace byla provedena Gaussovým filtrem s hodnotou cut-off 0,8mm. 

Po zpracování dat a výpočtu parametrů byla objevena neshoda s normou ČSN EN ISO 4288. 

Měření bylo potřeba opakovat s hodnotou cut-off 2,5mm. Základní délka profilu byla tedy 

15 mm. Získali jsme menší počet profilů než u předchozích, tedy 10 (viz. tabulka 1). 

Dalším krokem byl výpočet směrodatných odchylek a následně nejistot typu A. Z těchto 

nejistot byly sestaveny pole nejistot dle normy ISO 14253-1[17], a to pro parametry Ra a Rz, 

jelikož tyto dva parametry jsou užívány na výkresové dokumentaci vzorků. (viz. obr. 24-27) 

 

Obr. 24) Pole nejistot Ra (nalevo) a Rz (napravo) vzorku 1 
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Obr. 25) Pole nejistot Ra (nalevo) a Rz (napravo) vzorku 2 

 

Obr. 26) Pole nejistoty Ra vzorku 3 

 

Obr. 27) Pole nejistoty Rz vzorku 3 

Vyhodnocení polí nejistot a porovnání vzorků a metod je provedeno v závěru. 

3.3 Měření bezkontaktní metodou 

Výsledkem měření bezkontaktní metodou jsou jak profilové, tak plošné parametry. Tato měření 

jsou popsána v následujících dvou kapitolách. 

3.3.1 Měření plošných parametrů 

Všechny tři vzorky byly očištěny a odmaštěny. 

Dle postupu v kapitole 2.8 byl upnut první vzorek a vyrovnán. Poté, co se nastavila 

pracovní vzdálenost, byl navíc nastaven posuv v ose Y tak, aby byla možnost provést pět měření 

na pěti plochách. Velikost každé plochy pro námi zvolený objektiv byla 1,6x1,6 mm při 

rozlišení 1024x1024 bodů. Těchto pět ploch bylo sešito do jedné, se kterou se následně bude 

pracovat. 

Hodnoty plošné a profilové metody mezi sebou ale nelze přímo porovnávat (tzn. Ra 0,4 

není totožné jako Sa 0,4). Pro plošnou metodu neexistuje tabulka doporučených hodnot. Dle [2] 

je možné pomocí koeficientů získaných regresní analýzou vypočítat specifikační hodnotu Sa a 

Sz ekvivalentní k hodnotám Ra a Rz. Hodnota odpovídající Ra 0,4 µm je Sa 0,42 µm a hodnota 

odpovídající Rz 4 je Sz 8,63 µm.[3]  

První se dopočítávaly nenaměřené body, kterých bylo velmi malé množství – 0,325 %. 

Jelikož u tohoto vzorku nebyla programem nabídnuta možnost odstranit tvar válce, byl 

odstraněn tvar podle polynomu druhého stupně. Ze získané plochy jsme schopní získat profily, 

které jsou blíže popsány v kapitole 3.3.2.  

Tento profil byl Gaussovým filtrem o hodnotě cut-off 0,8mm rozřezán na 

5 ploch, kde každá má stranu délky 0,8mm. Z těchto ploch již vypočítáváme hodnoty plošných 

parametrů (viz. tabulka 2). 
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Všechny vzorky byly měřeny stejným způsobem se stejným nastavením a hodnotami 

při zpracování. 

 

Tab 2)  Hodnoty plošných parametrů a směrodatných odchylek 

 

Následně byly opět pro všechny parametry vypočteny nejistoty měření a vykresleny pole 

nejistoty. 

 

 

Obr. 28) Pole nejistoty Sa (nalevo) a Sz (napravo) vzorku 1 

Již na prvním vzorku z nejkvalitnějšího povrchu je zřejmé, že hodnota Sz nebude mít žádnou 

vypovídající hodnotu, jelikož pole nejistoty sahá až k nulové hodnotě. (viz. obr. 28). Paradoxně 

hodnota Sz vyšla u vzorku s horší texturou povrchu nižší (viz. obr. 29). Tento fakt ukazuje, že 

nejspíše předpis parametru Sz nemá význam. 

 

 

Obr. 29) Pole nejistoty Sa (nalevo) a Sz (napravo) vzorku 2 
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Na následujících dvou obrázcích (viz. obr. 30-31) je jasně potvrzený fakt, že se jedná 

o nevyhovující plochy. 

 

Obr. 30) Pole nejistoty Sa vzorku 3 

 

Obr. 31) Pole nejistoty Sz vzorku 3 

3.3.2 Měření profilových parametrů 

Postup získání profilů z měření na přístroji TalySurfCCI je popsán v kapitole 3.2.1. 

Následně se postupuje při vyhodnocení stejně jako v kapitole 3.2. Tedy pomocí Gaussova filtru 

s hodnotou cut-off 0,8mm. Rozdílem tady bylo, že při měření nejdrsnějšího povrchu, tedy 

vzorku 3, stačilo také využít cut-off 0,8mm a ne 2,5 jak tomu bylo při kontaktní metodě. 

 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 

 
Průměr 

směrodatná 
odchylka 

Průměr 
směrodatná 

odchylka 
Průměr 

směrodatná 
odchylka 

Ra 0.3123 0.0240 0.5089 0.1002 2.2677 0.2030 

Rc 0.9264 0.0795 1.5688 0.3394 6.4305 0.6583 

Rk 0.6993 0.0507 1.4540 0.3767 7.0748 0.9083 

Rku 6.3562 1.1389 3.6750 0.8078 2.8660 0.2513 

Rp 0.8302 0.1307 1.6822 0.3905 6.1123 0.6203 

Rpk 0.3231 0.0931 0.5737 0.2166 1.8985 0.3192 

Rq 0.4532 0.0422 0.6559 0.1274 2.8224 0.2139 

Rsk -1.4229 0.1816 -0.3991 0.2716 -0.3134 0.1519 

Rt 8.0484 2.0430 4.3333 0.8727 19.5600 1.7985 

Rv 1.9940 0.1751 2.0584 0.4608 7.5309 0.3574 

Rvk 0.8997 0.1197 0.9100 0.3406 3.4811 0.3807 

Rz 2.8241 0.2618 3.7406 0.7630 13.6433 0.8441 

Tab 3)  Tabulka hodnot profilových parametrů získaných bezkontaktní metodou 

 

Rozdílem využití kontaktní a plošné metody je to, že při plošné metodě se za kratší čas 

získá mnohem vyšší množství profilů, které však leží blízko u sebe, a tedy se od sebe liší jen 
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minimálně. Naměřené hodnoty jsou z plochy 6x6 mm, kdežto při profilovém měření získáváme 

profil o délce až 45 mm. Tyto hodnoty jsou zpracovány výše (viz. tabulka 3). 

Jako v předchozích případech byly vypracovány pole nejistot pro Ra a Rz všech vzorků 

(viz. obr. 32-35). 

 

Obr. 32) Pole nejistot hodnot Ra (vlevo) a Rz (vpravo) bezkontaktního měření vzorku 1 

 

Obr. 33) Pole nejistot hodnot Ra (vlevo) a Rz (vpravo) bezkontaktního měření vzorku 2 

 

Obr. 34) Pole nejistoty hodnoty Ra bezkontaktního měření vzorku 3 

 

Obr. 35) Pole nejistoty hodnoty Rz bezkontaktního měření vzorku 3 
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4 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití plošné a profilové metody pro vyhodnocování 

povrchu děr komor využívaných ve strojích pro injekční vstřikování plastů. Povrch je zkoumán 

pomocí kontaktních a bezkontaktních metod. 

Prvním vytyčeným cílem práce bylo vytvořit přehled možností pro specifikaci povrchu 

a možností jeho kontroly. Tento bod je zpracován v první části druhé kapitoly. Specifikace 

povrchu vychází převážně z norem ISO jak u profilové, tak u plošné metody. Pro tuto 

práci, a pro následnou volbu předpisu, je důležitý fakt, že při plošných parametrech je třeba 

definovat ve značce více parametrů. 

Druhá část této kapitoly se věnuje popisu námi použitého kontaktního a bezkontaktního 

měřicího přístroje. Jak pro přístroj kontaktní Taylor Hobson Precision-Intra, tak pro koherenční 

interferenční rastrovací přistroj Talysurf CCI Lite byly popsány principy, kterých využívají, 

jejich technické parametry a obecný postup využívaný v práci. 

V třetí kapitole je popsáno samotné měření. Na začátek jsou popsány vzorky. Tyto 

vzorky byly zvoleny tak, aby zahrnovali tři hlavní skupiny výrobků – dobré, mírně nad hranicí 

tolerance a vysoko za horní mezí tolerance. 

Hlavní parametry zvolené pro bližší zkoumání byly parametry Ra a Rz kvůli tomu, že 

právě tyto jsou v praxi předepsány ve výrobním výkrese. Jejich ekvivalentní parametry v plošné 

metodě Sa a Sz byly taktéž blíže zkoumány. Ostatní parametry předepsány nebývají a byly 

měřeny pro případné posouzení alternativ, kdyby nějaká z hodnot vykazovala zřetelnější 

odchylku. Porovnáním hodnot parametrů mezi vzorky o různých površích nebyla zjištěna 

u žádného odchylka dost velká na to, aby bylo potřeba daný parametr blíže zkoumat. 

 Závěry jsou vyvozeny jednotlivě podle způsobu měření povrchu a následně shrnuty. 

U měření kontaktní metodou v kapitole 3.2 byl hlavním problémem relativně malý počet 

profilů (mezi 10 a 24 v závislosti na vzorku, kdežto u profilové bezkontaktní metody máme 

k dispozici 1024 profilů). U prvního vzorku je jak u Ra, tak u Rz relativně stejně velké pole 

nejistoty. Tyto pole nejistoty pokrývají přibližně třetinu tolerančního pole. Z tohoto tedy 

vyplývá, že u velkého počtu kusů se může stát, že z důvodu nejistoty bude dobrý kus považován 

za nevhodný a naopak. Hodnota Rz se vyskytuje mimo pole nejistoty a tento parametr by mělo 

být možno bezpečně měřit kontaktním přístrojem. 

Druhý vzorek má hodnotu Ra daleko od pole nejistoty. Tato plocha je tedy zaručeně 

mimo toleranci a neměla by být kontrolou schválena. Hodnota Rz se zde ale vymyká – dle 

měření je dokonce lepší než naměřená hodnota kvalitnějšího vzorku. Jelikož mají tyto 

parametry velké pole nejistoty a vlastní naměřené parametry se neshodují s faktem, že druhý 

vzorek má horší povrch než první, bylo by vhodné ze specifikace úplně vyřadit parametr Rz 

a nehodnotit jej. 

Třetí vzorek odpovídal předpokladu, že se naměřené hodnoty budou vyskytovat daleko 

za tolerancí. Navíc také byly mimo polí nejistot. Lze tedy konstatovat, že naměříme-li podobně 

vysokou hodnotu, tak je plocha zaručeně mimo toleranci a jedná se o nevyhovující kus.  

Měření plošných parametrů u druhého a třetího vzorku vyšlo dle předpokladu, že druhý 

je mírně nad maximální hodnotou a třetí daleko za ní, avšak parametr Sz u prvního vzorku se 

od něj odchyluje. Pole nejistoty obsahuje v podstatě celé rozmezí parametru. Takto velká 

nejistota je nejspíš způsobena malou měřenou plochou a její relativně vysokou nehomogenitou. 
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Poslední metoda, tedy měření profilových parametrů získaných bezkontaktní 

metodou, ze všech tří udává nejpodobnější hodnoty s nejmenšími nejistotami. Hlavním 

důvodem pro takovou přesnost je počet profilů a jejich vzájemná blízkost. 

Poslední dva cíle práce jsou analýza možností zlepšení a doporučení pro 

praxi, vycházející z měření. Je důležité předem upozornit na rozdíl pořizovací ceny kontaktních 

a bezkontaktních měřících přístrojů. Kontaktní drsnoměry začínají na ceně pohybující se 

v řádech desítek tisíc korun, kdežto bezkontaktní v řádech miliónů. 

Z výsledků měření je zřejmé, že i když hodnotíme pouze profilové parametry, by bylo 

nejvhodnější využít bezkontaktní přístroj, jelikož za daleko kratší dobu získáme 

několikanásobně víc profilů pro zpracování. Jenže nevýhodou tohoto přístroje je potřeba kus 

rozřezat, aby se dal přístrojem měřit. Kontaktní metodu je vhodné využít při dobré homogenitě 

povrchu. Parametr Rz je ale ovlivněn velmi drobnými rýhami po nástroji, které hrají velkou roli 

při vyhodnocení. 

Plošné měření je, dle výsledků měření, možné doporučit jako prostředek sledování 

zlepšení. Pomocí parametru Sz na zdánlivě kvalitních kusech je možné zkoumat homogenitu 

plochy a následně ji vylepšovat. 

Z práce vyvozuji následující doporučení: Pro běžnou kontrolu výrobku stačí využít 

kontaktních drsnoměrů. Parametru Rz je vhodné se vyhnout úplně a místo něj, stejně tak jak na 

všechny ostatní kusy, by byl předepsán jako doposud parametr Ra 0,4µm. Dále doporučuji 

předepisovat hodnotu cut-off na všech značkách, aby se vyvarovalo problémům s rozhodnutím, 

kterou délku cut-off využít při hraničních hodnotách drsnosti. 

V práci se tedy podařilo dosáhnout vytýčených cílů. Bylo provedeno doporučení pro 

praxi, ve kterém byl brán ohled na ekonomickou stránku problematiky. Z analýz práce vyplývá, 

že jak kontaktní, tak bezkontaktní metoda mají každá své opodstatnění v praxi, a i když je 

v praxi častěji využívána kontaktní metoda, tak lze předpokládat, že s dalším rozvojem 

a snížením pořizovací ceny bezkontaktních přístrojů, bude jejich význam vyšší. 
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6.3 Seznam zkratek a symbolů 

λs  krátkovlnný filtr, kterého aplikací na úplný profil vzniká základní profil  

λc   filtr oddělující profil drsnosti od složek s většími vlnovými délkami  

λf   filtr oddělující profil vlnitosti od složek s většími vlnovými délkami 

lp  základní délka pro základní profil, profil drsnosti, profil vlnitosti 

lr  základní délka pro profil drsnosti 

lw  základní délka pro profil vlnitosti 

lt  měřená délka (délka dráhy hrotu) 

Zp   výška výstupku profilu 

Zv   hloubka prohlubně profilu 

Zt   výška prvku profilu 

Xs   šířka prvku profilu 

Z(x)  hodnota pořadnice 

dz/dx  místní sklon profilu 

CCI coherence correlation interferometry (koherenční rastrovací 

interferometr) 

Sa  průměrná aritmetická výška posuzované plochy 

Sk  výška jádra 

Sku  špičatost posuzované plochy 

Sp  největší výška vrcholu posuzované plochy 

Spk  redukovaná výška vrcholů 

Sq  průměrná kvadratická výška posuzované plochy 

Ssk  šikmost posuzované plochy 

Sv  největší hloubka dna posuzované plochy 

Svk  redukovaná hloubka údolí 

Sz  největší výška posuzované plochy 

Ra  průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu pro profil drsnosti 

Rc   průměrná výška prvků profilu drsnosti 

Rk   hloubka jádra drsnosti 

Rku   špičatost profilu 

Rp   největší výška výstupku profilu drsnosti 

Rpk   redukovaná výška výstupků 

Rq   průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu pro profil drsnosti 

Rsk   šikmost posuzovaného profilu 

Rt   celková výška profilu drsnosti 

Rv   největší hloubka prohlubně profilu drsnosti 

Rvk   redukovaná hloubka prohlubní 
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Rz  největší výška profilu pro profil drsnosti 

RSm  průměrná šířka prvku profilu pro profil drsnosti 

Mr  materiálový poměr 

Mr1, Mr2 materiálové podíly odpovídající výškám průsečíku náhradní přímky s 

vertikálami v Mr = 0% a Mr = 100% 

m počet prvků  

 


