
Parametry kruhovitosti dle DIN EN ISO
Úchylky tvaru a polohy dle dIN ISo

přímost
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými přímkami ve vzdálenosti  t.
Každá povrchová linie tolerovaného válce musí ležet mezi těmito rovnoběžnými přímkami.

KRUHoVItost
Toleranční zóna je ohraničena 2 soustřednými kružnicemi o vzdálenosti t.
Obvodové linie tolerovaného válce musí ležet při libovolném radiálním řezu uvnitř obou kružnic.

RoVInnost
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, jejíž rozměr odpovídá rozměru 
tolerované plochy. Skutečná plocha měřeného dílu musí ležet mezi oběmi rovnoběžnými rovinami. 
Dodatečně je např. omezena tvarová odchylka.

VálcoVItost
Toleranční zóna pro tolerovaný plášť válce je tvořena 2 koaxiálními válci s radiálním odstupem t. 
Tolerance válcovitosti ohraničuje odchylky kruhovitosti, přímosti povrchových přímek a  rovnoběžnosti 
povrchových přímek pláště válce k ose válce.

RoVnoběžnost
Toleranční zóna, v níž musí ležet povrchové linie tolerovaného válce, je ohraničena 2 rovnoběžnými 
přímkami o vzdálenosti t, které jsou rovnoběžné se vztažnou osou.

Kolmost
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, které jsou kolmé ke vztažné 
ose. Tolerované čelní plochy musí ležet mezi těmito rovinami.

náKlon
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, které jsou úhlově nakloněny
ke vztažné ose. Tolerovaná plocha musí ležet mezi těmito rovinami.

soUosost
Toleranční zóna je ohraničena válcem o průměru t, jehož osa je totožná se vztažnou osou.
Skutečná osa tolerovaných elementů musí ležet uvnitř toleranční zóny.

obVodoVé Házení
Toleranční zóna je v každém libovolném radiálním řezu kolmém ke vztažné ose ohraničená 2 
kružnicemi o vzdálenosti t, jejichž společný střed leží na vztažné ose. Tolerance obvodového házení
platí všeobecně pro jedno úplné otočení tolerovaných elementů kolem vztažné osy.

celKoVé obVodoVé Házení
Toleranční zóna je ohraničena 2 soustřednými kružnicemi o vzdálenosti t.
Obvodové linie tolerovaného válce musí ležet při libovolném radiálním řezu uvnitř obou kružnic.

čelní Házení
Toleranční zóna je v každém libovolném radiálním řezu ohraničena 2 kružnicemi o vzdálenosti t. 
Kružnice leží v měřicím válci, jehož osa je totožná se vztažnou osou.
Průměr měřicího válce může nabývat každé hodnoty průměru čela válce.

celKoVé čelní Házení
Toleranční zóna je ohraničena 2 rovnoběžnými rovinami o vzdálenosti t, které jsou kolmé ke vztažné 
(rotační) ose. Při opakované rotaci kolem vztažné osy a radiálním posunu sejmutí měřicích hodnot,
musí všechny body povrchu tolerované čelní plochy ležet uvnitř toleranční zóny.
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Tolerance přímosti povrchové linie.

Tolerance kruhovitosti obvodové linie 
kružnic válce.

rovinnost plochy

Tolerance válcovitosti pláště válce.

Tolerance rovnoběžnosti povrchové linie
ke vztažné ose.

Tolerance kolmosti plochy ke vztažné ose.

Tolerance náklonu ke vztažné ose.

Tolerance souososti osy válce ke 
vztažné ose.

Tolerance obvodového házení obvodové linie
ke vztažné (rotační) ose.

Tolerance celkového obvodového házení pláště 
válce ke vztažné (rotační) ose.

Tolerance čelního házení čela válcového prvku.

Tolerance celkového čelního házení čelní 
plochy válcového prvku.
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pro dílce vyrobené upínacím způsobem (hodnoty v mm) (hodnoty v mm)
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Rozsah jmenovité 
hodnoty

do 10 od 10 do 30 od 30 do 100 od 100 do 300 od 300 do 1000 od 1000 do 3000

  0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

0,2 0,5 0,4 0,5

0,5

0,1

To
le

ra
nč

ní
 tř

íd
a 

K

Rozsah jmenovitých 
hodnot

do 10 od 10 do 30 od 30 do 100 od 100 do 300 od 300 do 1000 od 1000 do 3000

  0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8

0,4 0,6 0,8 1,0

0,6

0,2

 Toleranční hodnota odpovídá toleranci průměru tzn. maximální všeobecné toleranci pro radiální házení

  Toleranční hodnota odpovídá maximální hodnotě při porovnání tolerančníí míry vzdáleností se všeobecnou tolerancí pro přímost resp. rovinnost 

daných tvarových elementů

Tvar -  způsoby hodnocení Všeobecná tolerance pro tvar a délku

lSc Least Square Circle

Střední kružnice

RLSC

MLSC

mic Maximum inscribed circle

největší vepsaná kružnice

RMIC

MMIC

mcc Minimum Circumscribed
Circle

nejmenší opsaná kružnice

RMCC

MMCC

mzc Minimum Zone Circles

nejmenší radiální vzdálenost mezi vnitřní 
a vnější dotykovou kružnicí

R

r

MrMR

Tvar -  způsoby filtrace

1 - 15 Kruhovitost s filtrem

1 - 50 Kruhovitost s filtrem

0 Kruhovitost bez filtru

15 - 150 Kruhovitost s filtrem

Parametry drsnosti povrchu dle DIN EN ISO
drSNoSt povrchu

Ra Střední aritmetická hodnota 
drsnosti

Din en iSO 4287
• aritmetický střed absolutních 
odchylek filtrovaného profilu drsnosti 
od střední čáry uvnitř základní délky lr
• vypovídací schopnost parametru 
je nízká, ra nereaguje citlivě  na 
extrémní výšky hrotů profilu 
a hloubky rýh profilu

Rc Střední vzdálenost výšek 
elementů profilu

Din en iSO 4287
• aritmetický střed výšek elementů 
drsnosti profilu zt uvnitř základní 
délky lr
• měření rc požaduje zadání jedné 
vertikální a horizontální hladiny řezu

Rz Maximální výška profilu

Din en iSO 4287
• součet výšky nejvyššího výstupku 
rp a  hloubky nejnižší rýhy rv uvnitř 
základní délky lr
• rp odpovídá dřívější Din 4962 
hloubce hlazení
• veličina odpovídá střední hloubce 
drsnosti dle Din 4762

Rq Střední kvadratická 
hodnota drsnosti

Din en iSO 4287
• střední kvadratická hodnota 
odchylek filtrovaného profilu drsnosti 
uvnitř základní délky lr
• parametr rq má význam při 
statistickém pozorování profilu 
povrchu, neboť rq zároveň odpovídá 
standardní odchylce z profilových 
souřadnic

Rsk Vyosení (Nesymetrie)

Din en iSO 4287
• měřítko pro asymetrii křivky hustoty 
rozdělení amplitud filtrovaného 
profilu
• negativní odchylka rsk odpovídá 
dobrým vlastnostem nosnosti profilu

Rku Příkrost/Špičatost

Din en iSO 4287
• hodnota pro míru špičatosti 
křivky hustoty rozdělení amplitud 
filtrovaného profilu
• při normálním rozdělení souřadnic 
profilu rku=3, ostřejší výstupky a 
rýhy rku>3 a naopak

RSm Střední vzdálenost rýh

Din en iSO 4287
• střední  hodnota roztečí nerovností 
profilu v rozsahu vyhodnocované 
délky lr (analogicky Psm, Wsm)
• vyhodnocení veličiny požaduje 
zadání hladiny řezu c1, c2

RPc Počet výstupků

STahl-eiSen-zkušební list (SeP 1940)
• počet výstupků P na 10 mm vztažné 
délky
• požaduje pro vyhodnocení zadání 
hladin řezu c1, c2

R∆q Střední kvadratické 
stoupání profilu

Din en iSO 4287
• střední kvadratická hodnota 
jednotlivých stoupání profilu dz(x)/dX 
uvnitř základní délky lr
• parametr rDq má význam při 
hodnocení tribologických vlastností, 
odrazu světla, galvanickém 
povlakování

R3z Základní drsnost

Daimler benz podniková norma 

n31007
• aritmetický průměr pěti jednotlivých 
drsností r3z1 až r3z5 jako 
vyhodnocení vzdálenosti třetích 
nejvyšších špiček a rýh uvnitř 
jednotlivých základních délek lr
• měření r3z požaduje zadání jedné 
vertikální a horizontální hladiny řezu

Rmr (c) Materiálový podíl drsnosti profilu   

Din en iSO 4287
• procentuální podíl součtu délek materiálových přímek mi(c) v dané výšce 
profilu k měřené délce ln
Křivka podílu materiálu udává podíl materiálu jako funkci hladiny (výšky) řezu.

Je doporučeno měřit nosný podíl v jedné výšce řezu relativně k výšce 
referenčního řezu c0. výška referenčního řezu je dána posunutím vztažné čáry 
do profilu k definovanému materiálovému podílu („umělý záběh“).

měřicí podmínky
Podle Din en iSO 4288:1998

a Din en iSO 3274:1998

mezní vlnová délka λc (lc)

základní délka lr

měřená délka ln

celková délka lt

rádius hrotu rSp max

Digitalizovaná vzdálenost ∆xmax

periodický povrch
(soustružení, frézování)

aperiodický povrch
(broušení, vyjiskřování)

Střední vzdálenost rýh
elementů drsnosti

aritmetická
střední hodnota

maximální výška
drsnosti profilu

rSm

mm

> 0,013… 0,04

>  0,04… 0,13

> 0,13… 0,4

> 0,4… 1,3

> 1,3… 4,0

λc ir / in / it rSp max / ∆xmaxmm mm µm

0,08 0,08/0,40/0,48 2/0,5

0,25 0,25/1,25/1,50 2/0,5

0,8 0,80/4,00/4,80 2 nebo 5/0,5

2,5 2,50/12,5/15,0 5/1,5

8,0 8,00/40,0/48,0 10/5,0

ra 

mm

> (0,006)… 0,02

>  0,02… 0,1

> 0,10… 2,0

> 2,00… 10,0

> 10,0… 80,0

rz 

mm

> (0,025)… 0,01

>  0,1… 0,5

> 0,5… 10

> 10… 50

> 50… 200

Pt,Wt,rt Profil povrchu – celková výška profilu

Pohybem snímače se získá dvoudimenzionální profil jako obraz povrchu součásti. Filtrací podle DIN EN ISO 11562 se z nefiltrovaného primárního profilu (P-profil) získá profil drsnosti (R-profil) 
a profil vlnitosti (W-profil). Na těchto třech profilech jsou veličiny definovány 
a podle profilu analogicky označeny P, R nebo W.

Povrchový element - geometrická interpretace

DIN EN ISO 4287
Část profilu, která sestává z jednoho profilového hrotu a jedné profilové rýhy. Charakteristické jsou výška Zp hrotu profilu (peak), hloubka Zv profilové rýhy (valley), šířka Xs (spacing).
Výškový rozdíl Zt je suma výšky hrotu profilu a hloubky profilové rýhy daného profilového elementu. dZ(x)/dX je místní stoupání profilu v daném řezu. Délka materiálu MI(c)i je podíl meteriálu,
který vznikne odříznutím hrotu v určité hladině řezu c.

 lt, ln, lr – λc měřené délky – mezní vlnové délky

Profil drsnosti se skládá z elementů oddělených podle vlnové délky profilovým filtrem lc (cut-off). Mezní vlnová délka charakterizuje způsob filtrace k oddělení vlnitosti a drsnosti. Celková délka lt je délka 
pohybu snímače během kterého se snímají úchylky tvaru povrchu. Ta je delší než měřená délka ln (vyhodnocovaná délka) z které se pomocí filtru získá profil drsnosti. S výjimkou parametrů Rt a Rmr(c) jsou 
všechny parametry drsnosti definovány na základní délce lr. Zjišťovány však budou pravidelně jako střední hodnota 5 základních délek lr. 
Základní délka lr odpovídá mezní vlnové délce lc.

 rk, rpk, rvk, mr1, mr2 veličiny nosného podílu

Din en iSO 13565

Pt – hloubka profilu Din en iSO 4287
• nejmenší vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými mezními přímkami z nefiltrovaného profilu povrchu uvnitř 
měřené délky ln
• Pt je silně závislý na délce měřené délky ln
• Pt slouží k vyhodnocování jednotlivých chyb povrchu
Wt – hloubka vln Din en iSO 4287
• vzdálenost mezi nejvyšším a nejhlubším bodem vyrovnaného profilu vlnitosti (drsnost odfiltrována)
uvnitř měřené délky ln

• značka Wt se používá ke kontrole výrobního postupu, u kterého vlnitost představuje funkční kritérium
rt – největší hloubka drsnosti
Din en iSO 4287
• svislá vzdálenost od nejvyšší špičky k nejhlubší rýze filtrovaného profilu drsnosti uvnitř měřené délky ln

vztažnou čárou pro definici parametrů je uvnitř základní délky lp, lr, lw střední čára. Pokud není stanoveno jinak
je dovoleno měření pro zjištění parametrů drsnosti a vlnitosti přes  ln = 5 lr resp. ln = 5 lw (lp).

Rk – Základní hloubka – hloubka profilu jádra drsnosti (zóna s největším nárůstem podílu materiálu nad 
určitou hloubku)
Rpk – Redukovaná výška špiček – střední výška špiček profilu, vyčnívající z profilu drsnosti jádra
Rvk – Redukovaná hloubka rýh – střední hloubka rýh profilu, zasahujících z profilu jádra drsnosti do materiálu

Mr1 – Podíl materiálu nad profilem jádra – je určován linií řezu, která vymezuje profil 
jádra drsnosti ke straně bez materiálu
Mr2 – Podíl materiálu pod profilem drsnosti – je určován linií řezu, která vymezuje 
profil jádra drsnosti ke straně materiálu
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