STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191
Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
1. ročník

TECHNICKÉ KRESLENÍ

PŘEDEPISOVÁNÍ
JAKOSTI POVRCHU
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PŘEDEPISOVÁNÍ JAKOSTI POVRCHU
Správnou funkci součásti kromě rozměrové a tvarové přesnosti zajistí vhodná jakost povrchu
funkčních ploch.
Z hlediska funkce plochy součásti se rozdělují na:
a) funkční (stykové);
b) volné.

Z hlediska výroby součásti jsou plochy jejího povrchu:
a) obrobené;
b) neobrobené.

Skutečný povrch součásti se liší od jmenovitého (předepsaného) geometrického povrchu.
Pro strukturu se rozlišuje:
a) příčná drsnost - ve směru kolmém na řezný pohyb;
b) podélná drsnost - ve směru řezného pohybu.
Norma ČSN EN ISO 4287 zavádí pro posuzování povrchu základní termíny:
a) SKUTEČNÝ POVRCH - je povrch omezující těleso a oddělující ho od okolního prostředí;
b) PROFIL POVRCHU – je profil vzniklý jako průsečnice skutečného povrchu a dané roviny (zpravidla roviny ve směru posuzování drsnosti a
kolmé k rovině rovnoběžné se skutečným povrchem;
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c) ZÁKLADNÍ PROFIL - je základem pro číslicové
zpracování profilu povrchu a pro výpočet parametrů profilu;
d) PROFIL DRSNOSTI - je odvozený ze základního profilu potlačením jeho dlouhovlných složek a
slouží jako základ pro hodnocení parametrů drsnosti profilu;
e) ZÁKLADNÍ DĚLKA „l“ - délka ve směru osy
„x“ (osa „x“ je totožná se střední čarou povrchu „m“) a používá se pro určení nerovností charakterizující celý profil (základní
délky se volí z řady 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 a
25 mm);
f) VYHODNOCOVANÁ DÉLKA - je délka
ve směru osy „x“, která se používá pro posouzení vyhodnocovaného povrchu
(může obsahovat jednu nebo více základních délek);
g) VÝSTUPEK PROFILU - z povrchu ven
směřující část posuzovaného profilu
spojující dva přilehlé body na průsečíku
profilu s osou „x“;
h) PROHLUBEŇ PROFILU - dovnitř
směřující část posuzovaného profilu
spojující dva přilehlé body na průsečíku profilu s osou „x“;
i) PRVEK PROFILU - výstupek profilu a přilehlá prohlubeň;
j) VÝŠKA VÝSTUPKU PROFILU
Zp - je vzdálenost mezi osou „x“
a nejvyšším bodem vý stupku;
k) HLOUBKA PROHLUBNĚ PROFILU Zv - je vzdálenost mezi
osou „x“ a nejnižším bodem prohlubně profilu;
l) VÝŠKA PRVKU PROFILU Zt je součet výšky výstupku a hloubky prohlubně profilu;
m) ŠÍŘKA PRVKU PROFILU Xs je délka úseku osy „x“ prvek profilu;
n) MATERIÁLOVÁ DÉLKA PROFILU NA ÚROVNI c MI(c) - je
součet délek úseků MI1, MI2 atd.;
o) NEJVĚTŠÍ VÝŠKA VÝSTUPKU
PROFILU Rp - rovná se výšce
„Zp“ nejvyššího výstupku profilu
v rozsahu základní délky;
p) NEJVĚTŠÍ HLOUBKA PROHLUBNĚ PROFILU Rv - rovná se hloubce „Zv“ nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky;
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q) NEJVĚTŠÍ VÝŠKA PROFILU Rz je součet výšky „Zp“ nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší
prohlubně profilu v rozsahu základní délky;
r) PRŮMĚRNÁ VÝŠKA PRVKŮ
PROFILU Rc – je průměrná hodnota výšek „Zti“ prvků profilu v roz1 m
sahu základní délky Rc   Zti ;
m i 1
s) PRŮMĚRNÁ
ARITMETICKÁ
ÚCHYLKA PROFILU Ra – je
aritmetický průměr absolutních
hodnot úchylek profilu od střední
čáry profilu „m“ v rozsahu základní
délky
Z  Z2  ...  Zn
1m
;
Ra   Zi  1
n i1
n
t) PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA PRVKŮ
PROFILU RSm - je aritmetický
průměr šířek „Xs“ prvků profilu v
rozsahu základní délky.

PŘEDEPISOVÁNÍ STRUKTURY POVRCHU NA VÝKRESECH
Na výrobních výkresech se struktura povrchu předepisuje pomocí značky a předepsaných parametrů.
Druhy značek (značky se kreslí tenkou čarou):
a) značka označující povrch obrobený i neobrobený;
b) značka označující povrch obrobený;
c) značka označující povrch neobrobený.
Předepisování parametrů povrchu:
a) hodnota parametru struktury povrchu (nejčastěji
Ra [µm], příklad Ra 1,6);
b) případná další hodnota struktury povrchu (například Rz, Rc a podobně);
c) předepsání výrobního procesu v případě, že je
specifikován (např. „BROUŠENO“, „FRÉZOVÁNO“, „ZAROVNÁNO“ a podobně);
d) pokud je předepsáno, pak značka určuje směr nerovností, neboli stop po nástroji (např.: ┴ kolmý
k rovině průmětu);
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e) pokud je předepsáno, pak značí přídavek na obrábění v [mm].
Předepsaná průměrná
aritmetická
úchylka
profilu Ra [µm] se
zpravidla volí z řady:
0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6;
3,2; 6,3; 12,5 atd.
Volba hodnoty Ra závisí
na
funkci plochy a způsobu výroby.
Kreslení
značek drsnosti
povrchu:
Vztah mezi
drsností
a
stupněm
přesnosti (je
ve strojnických tabulkách):

Stanovení drsnosti povrchu
v závislosti na stupni přesnosti:
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Předepsání směru nerovností (stop po nástroji při výrobě):
Použití

═

X

Výklad
Směr nerovností je rovnoběžný
s
průmětnou, v
níž je značka
použita.

Směr nerovností je zkřížený ve dvou
směrech šikmo k průmětně v níž je
značka použita.

Použití

┴

Směr nerovností je kolmý
s průmětnou,
v níž je značka použita.

Směr nerovností je libovolný.

M

Směr nerovností je orientovaný libovolně.

Nerovností
jsou bodové.

M

C

Výklad

P

Nerovnosti
jsou přibližně
kruhové
ke
středu
povrchu, kterého
se značka týká.

R
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Nerovnosti
jsou přibližně
radiální
ke
středu
povrchu, kterého
se značka týká.

Příklady předepisování drsnosti povrchu:

Předepsání obrobeného povrchu s udáním horní meze drsnosti:

Předepsání obráběného povrchu (odlévaného apod.) s udáním
horní meze drsnosti:

Předepsání obrobeného povrchu s udáním maxima horní meze
drsnosti:

Předepsání obrobeného povrchu s udáním horní a dolní meze
drsnosti:

Předepsání neobrobeného povrchu po celém obvodu s udáním
horní meze drsnosti:

Předepsání „ZAROVNANÉHO“ obráběného povrchu s udáním horní meze drsnosti:

Předepsání drsnosti povrchu na výrobním
výkrese (u popisového pole):
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Předepisování drsnosti povrchu na zobrazení součásti:
Grafická značka drsnosti se orientuje tak, abychom předepsání jakosti povrchu mohli číst ve směru
od dolního nebo pravého okraje výkresu. Značku lze umístit na obrysovou čáru povrchu nebo na
pomocnou čáru nebo na kótovací čáru nebo na pomocnou čáru zakončenou na obrysu šipkou.

Předepisování drsnosti povrchu na výkrese součásti:
Je-li požadována stejná jakost povrchu na
většině ploch součásti, předepíše se nad popisovým polem výkresu značka odpovídající této jakosti a v závorce se uvede základní
značka bez jakéhokoliv označení.

Odlišný požadavek drsnosti
povrchu na jiné plochy lze do
závorky zapsat úplnou grafickou značkou s předpisem drsnosti jiným, než je uveden
před závorkou.
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Předepisování úpravy povrchu součástí:
a) zvláštní mechanické zpracování - leštění, kuličkování, vroubkování, pískování a podobně
se uvádí v grafické značce drsnosti (při úpravě povrchu určité plochy součásti se tato část
označí tlustou čerchovanou čarou);

b) chemické a elektrochemické zpracování (například fosfátování, eloxování a podobně) se
předepíše nad popisové pole;

c)

nanesení ochranného povlaku (barvy, smaltu,
plastů, kovů jako je chromování, niklování,
zinkování, kadmiování) a podobně se uvádí
nad popisové pole.

Tepelné zpracování součástí:
Předepisuje se způsob tepelného zpracování (kalení, žíhání, popouštění atd.), vlastnosti povrchu (tvrdost, HRC,
HB, HV), hloubka tvrzené nebo tepelně zpracované vrstvy
a podobně. Tepelné zpracování se uvádí nad popisové pole
výkresu (trojúhelník označuje místo kontroly tvrdosti).
Příklady zkratek používaných při předpisu zpracování:
- CHD - hloubka nauhličené vrstvy;
- FHD - hloubka zakalené vrstvy;
- NHD - hloubka nitridované vrstvy;
- SHD - hloubka povrchově zakalené vrstvy.
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Plochy bez tepelného zpracování při předepsaném
zpracování součásti nad popisovým polem se
označí tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami a údajem na odkazové čáře.

CVIČENÍ:
Zobrazte
danou
součást pro výrobní výkres, to
znamená včetně okótování, tolerancí rozměrů a tvarů a předepsání povrchů

Zobrazení součásti ve třech průmětech není
výhodné zejména pro kótování!!!

10

Pro úplné zobrazení postačí jeden průmět součásti v řezu
(doplněné okótováním součásti)!!!
Polotovarem součásti je výkovek obráběný na soustruhu
a vrtačce (z této skutečnosti vycházíme při kótování)!

Tolerance rozměrů a jakost
povrchu je nutné volit s ohledem na předpokládanou funkci součásti a způsob obrábění.
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