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Cílem této práce je porovnat měření drsnosti pomoci dotykové a bezdotykové 
metody (ze snímků metalografických výbrusů).
Standardem dnešní doby je metoda dotyková, ale někdy je potřeba metoda bez-
dotyková pro metalografické vzorky.

Práce je o porovnávání drsnosti povrchu materiálu. Porovnávání povrchu materiálu 
pomocí dotykové a bezdotykové (optická mikroskopie) metody. Při dotykové metodě 
jsem používal přenosný drsnoměr Surftest SJ-210. V bezdotykové metodě jsem pra-
coval s metalografickým mikroskopem  a vyhodnocování probíhalo pomocí obrazové 
analýzy. Nejdříve jsem si musel připravit vzorky, které jsem následně porovnával. 
Porovnával jsem dva vzorky opracovány brusnými papíry se zrnitostí P40 a P240. 
Možný postup přípravy vzorků pro metalografický mikroskop: 
1.  Zbroušení povrchu na pásové brusce (brusný papír P40, P240) 
2.  Odebrání vzorku 
3.  Preparace 
4.  Zbroušení (brusný papír 1000)
5.  Leštění
Vzorky jsem při obrazové analýze digitalizoval, dále jsem digitalizovaný snímek 
zpracoval pro binární transformaci v dalším kroku jsem provedl měření, záznam 
dat a zpracování do grafu.

Data získaná z metalografických výbrusů jsem porovnával s daty naměřenými kon-
taktním drsnoměrem.

Odebrání vzorku
Vzorky z měkkých a snadno obrobitelných materiálů jsou obvykle odebrány za pou-
žití řezání či odfrézování. Tvrdé a těžko obrobitelné materiály se dělí odlamováním 
nebo rozbrušováním pod chladící kapalinou nebo pomocí elektrojiskrových řezaček. 
Při odběru vzorku nesmí dojít k mechanickému ani tepelnému ovlivnění jeho struk-
tury. Vzorek proto nesmí být plasticky deformován a jeho teplota nesmí dosáhnout 
teploty případných fázových transformací.
Preparace
V případě, že je vzorek tak malých rozměrů, přistupuje se k zalévání vzorku za stu-
dena nebo jeho zalisování za tepla.
Broušení vzorku
Broušení vzorků má za cíl minimalizovat povrchové nerovnosti vzorku.
Leštění vzorku
Další krok při přípravě kvalitního výbrusu. Na rozdíl od broušení materiál z povrchu 
vzorku neubývá, ale dochází pouze k deformaci vrcholů povrchové drsnosti.
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Závěr
Na základě provedených měření jsme porovnali naměřené hodnoty mezi dotyko-
vou a optickou metodou. Měřené hodnoty se od sebe liší cca o 30 %. V některých 
případech je tato chyba v měření dostačujícím způsobem přesná.


