
ОЗНАЧАВАЊЕ СТАЊА ПОВРШИНА SRPS M.A0.065 

Храпавост површина индустријских производа 

Под појмом храпавости површина индустријских производа овде се 
подразумевају само микрогеометријске неправилности површина које 
настају, у првом реду, приликом обраде скидањем материјала, као 
последица облика алата и режима обраде, али и површина обликованих без 
скидања материјала. 

Макрогеометријске неправилности, као што је нпр. валовитост у 
неком правцу (Сл. 11.1), чија се димензија приближава или прелази 
дужину исечка површине не улази у област храпавости у смислу овог 
стандарда. Појава површинских грешки, пукотина, огреботина и сл. такође 
не улази у област површинске храпавости. 

 
Слика 11.1 - Делић површине комада од метала увећан неколико хиљада пута. 

Средње аритметичко одстојање профила (Rа) - средња аритметичка 
апсолутна вредност одстојања свих тачака ефективног профила од средње 
линије у границама референтне дужине (сл. 11.2) дефинише се обрасцем:  

 
или (како је то показано на Сл. 11.2) 

 
Слика 11.2  Графички приказ линије профила са средњим аритметичким 

одстојањем Rа. 
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У систему средње линије (систем М) главни критеријум храпавости је 
бројчана вредност средњег аритметичког одстојања профила (Rа). На 
основу овог критеријума храпавост се разврстава у 12 класа, у интервалу 
Rа= 0.025μm до Rа= 50 μm.  Вредности критеријума храпавости узете су из 
геометријског реда стандардних бројева R10/3 са фактором пораста 2 и 
почетном вредности Rа= 0.025 μm (табела 11.1).  

Уместо храпавости Rа може се користити и одговарајући број класе 
храпавосги, приказан у Tабели 11.1. У процесу израде индустријских 
производа тачност израде, односно функционалност неког дела зависи и од 
квалитета обрађених површина. Утврђени знаци и додатне ознаке који се 
примењују у машинском техничком цртању, а који се уносе на цртеже, 
односе се искључиво на делове начињене од метала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 11.1 

Знаци за квалитет обраде 

Основни знак за означавање квалитета површине начињен је у 
облику кукице од две праве линије (тип В) под углом од 60° (Сл. 11.3). 

 

 
                    (а)               (б)                 (в)               (г) 

Слика 11.3 Основни знак за обраду (а).Знак за обраду скидањем материјала 
(б).Знак за обраду деформација (в).Знак са продуженом линијом (г). 

Овај знак нема неки посебан значај сем што се користи за упрошћени 
приказ других знакова са свим додатним ознакама (Сл. 10.24,10.27).  

Највећа вредност за Ра у μm Број класе поврпшнске храпавости 
0.025 N1 
0.05 N2 

0.1 N3 

0.2 N4 

0.4 N5 

0.8 N6 
1.6 N7 
3.2 N8 
6.3 N9 

12.5 N10 
25. N11 
50. N12 
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За означавање површина насталих скидањем материјала (резање, 
стругање, глодање, брушење и др.) користи се кукица која је затворена са 
горње стране (Сл. 11.3 (б)). 

Ако површина настаје поступком који не подразумева скидање 
материјала (ливење, ковање, ваљање, пресовање и др.) онда се основном 
знаку додаје круг (Сл. 11.3 (в)). 

Знак са Слике 11.3 (в) користи се и за означавање површина које 
остају у стању из предходног производног процеса и то без обзира да ли је 
то стање настало скидањем материјала или на неки други начин. 

Када треба означити специјалне карактеристике површине, дужем 
крају било којег од предходних знакова додаје се продужна линија, како је 
приказано на Слици 9.3 (г). 

Вредност или вредности које дефинишу храпавост постављају се 
изнад кукице како је то приказано на Слици 9.4 (а), (б) и (в) и означавају 
максималну дозвољену храпавост за ту површину.  

 

 
 (а)                               (б)                                        (в) 

Слика 11.4 Порвшина обрађена било којом методом (а). Површина обрађена 
скидањем материјала (б). Површина обрађена без скидања материјала (в). 

Ове слике приказују: 
- површину добијену било којом методом производње 

дозвољене храпавости Ra 3.2μm, односно класе храпавости N8 
- површину добијену скидањем материјала дозвољене 

храпавости Rа 1.6 μm, односно класе храпавости N7 
- површину добијену без скидања материјала дозвољене 

храпавости Rа 6.3 μm, односно класе храпавости N9. 
Ако треба да се назначе највећа и најмања гранична вредност 

површинске хра- павости неког дела онда се то ради као што је показано на 
Сл. 11.5 (а) 

Када постоји захтев да се коначна површинска храпавост оствари 
једном одре- ђеном методом производње, ова метода са означава јасно, 
речима на продужетку већег крака кукице (Сл. 11.5 (б)). 

На овом продужетку дају се било какве ознаке која се тичу поступка 
или пре- влаке примењене на дату површину. Бројна вредност храпавости 
односи се на повр- пшнску храпавост после одређеног поступка, односно 
превлачења. 

Када је то потребно на предмету се може прописати поврпшнска 
храпавост пре и после неког поступка, односно превлаке. То се изводи 
како је то приказано на Сл. 11.5 (в). 
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 (а)                                          (б) (в) 
Слика 11.5 Прописане границе храпавости (а). Ознака прописаног поступка (б). 

Прописана храпавост пре и после неког поступка или превлаке (в). 

 Ако је неопходно означити референтну дужину, она се изражена у 
mm назначује уз знак за површинску храпавост, као што је приказано на 
Сл. 11.6 (а).  

 
                           (а)                                                                   (б) 

Слика 11.6 Означена референтна дужина (а). Ознака правца  
простирања бразда (б). 

Ако је неопходно утврдити правац простирања бразда, он се утврђује 
одређеним знаком (види Табелу 11.2) који се додаје знаку за површинску 
храпавост како је то приказано на Сл. 11.7. 

 
 (а)                                                                   (б) 

Слика 11.7 Додатак за обраду (а). Распоред додатих ознака (б). 

 
Правац простирања бразда је правац простирања преовлађујуће 

бразде површинске храпавости као последица одређеног поступка обраде. 
Када је неопходно израчунати додатак за машинску обраду, она се 

изражена у mm уписује поред знака, како је то приказано на Сл. 9.7 (а). 
Додатне ознаке уз знак за површинску храпавост уписују се како је 

то показано на Сл. 11.7 (б), где је: 
а - вредност храпавости Rа у μm или број класе храпавости од N1 до 

N12 
b - метода производње, поступак или превлака 
с - референтна дужина 
1 - правац простирања неравнина 
е - додатак за машинску обраду 
f- друге вредности храпавости, нпр. Rz , Rт а х.  
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Табела 11.2 
Знак Тумачење 

 
Паралелно равни пројекције 

у којој је знак постављен 

 

┴ Управно на раван пројекције 
у којој је знак постављен 

 

X 

Укрштено у два коса правца 
релативно према равни 

пројекције у којој је 
знак постављен 

 

M У више праваца 

 

C 
Приближно кружно према 

средишту површине на 
коју је знак постављен 

 

R 
Приближно радијално према 
средишту површине на коју 

је знак постављен 

     
 

Знаци имају две карактеристичне висине, Н1 и Н2 и цртају се на 
начин како је то приказано на Сл. 11.8.  
 

 
Слика 11.8 Карактеристичне висине кукица 
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Облици знакова за означавање квалитета површинске храпавости 
прописани су важећим стандардима. Могу се користити у две стандардне 
величине, а у складу са степеном величина слова и бројева који се користе 
у машинству (Табела 11.3). 

Табела 11.3 

Висина ознака и великих слова 3.5 5.0 
Дебљина линија за ознаке Танка пуна линија B 

Висина H1 5.0 7.0 
Висина H2 10. 14 

Означавање на цртежима 

Знак за површинску храпавост (кукица) симболично представља врх 
алата којим се обрађује дотични део. Знак је својим врхом директно, или 
путем показне линије, оријентисан ка површини, попут алата којим се та 
површина обрађује (Сл. 11.9 (а),(б),11.10 и 11.11). Ако је изводница, 
односно траг поврпшне права линија, знак се својим вр- хом директно 
поставља, или путем показне линије доводи на линију или одговарајућу 
помоћну котну линију (Сл.11.9 (а),11.10 и 11.11). 

 
 (а) (б) 

Слика 11.9 Ако садрже додатне ознаке знаци су распоређени као на слици (а). 
Распоред знакова без додатих ознака (б). 

Ако су основни знаци пропраћени додатним ознакама за обраду 
оријентишу се, по правилу, тако да се могу читати одоздо или са десне 
стране (Сл. 11.9 (а)). 

Ако основни знаци не садрже додатне ознаке, онда они могу бити у 
било којем положају (Сл. 11.9 (б)). У овом случају бројеви класе 
храпавости, односно главни критеријуми храпавости (Rа) уписују се тако 
да се могу читати одоздо или са десне стране. 

У складу са општим принципима котирања, знак се користи само 
једном за једну дату површину и, ако је то могуће, у погледу (или пресеку) 
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који носи меру која одређује величину или положај те површине (Сл. 11.10 
и 11.11). 

 
Слика 11.10 Пример означавања површинске храпавости на машинском делу 

 
Слика 11.11 Други пример означавања површинске храпавости на машинском 

делу. 

Ако постоји захтев да све површине једног предмета имају исту 
храпавост, то се може показати на два начина: 

- са напоменом близу посматраног погледа или у горњем десном 
углу цртежа (Сл. 11.12) и 

- иза ознаке броја обратка (Сл. 11.12), без напомене. 
Ако се захтева да све површине изузев означених имају исту 

поврпшнску храпавост, онда се то може приказати на следеће начине: 
- уписивањем заједничког знака обраде у близини погледа или у 

горњем десном углу цртежа са напоменом: “све површине осим 
назначених” (сл. 11.13 (а)), 
уписивањем заједничког знака обраде иза ознаке броја обратка и општег 
знака између две косе црте (сл. 11.14) и 

- уписивањем заједничког знака обраде иза ознаке броја обратка и 



8 
 

уписивањем (између две косе црте) на цртежу коришћених знакова 
храпавости, према растућим бројевима, који су међусобно одвојени 
зарезом (Сл. 11.14). 

Да би се избегло понављање сложених ознака, или ако је простор за 
постављање знакова ограничен, могу се на предмету поставити 
поједностављени знаци обраде под условом да се њихово потпуно значење 
објасни: близу изгледа обратка, близу назива обратка или у простору 
намењеном општим напоменама (Сл. 11.15). 

Ако се иста површинска храпавост понавља на великом броју 
поврпшна неког обратка, може се извршити поједностављење тог знака са 
обавезом давања његовог значења на цртежу (сл.11.16 (а), (б) и (в)). 

Ознака повешинске храпавости, метод производње или додатак за 
машинску обраду назначују се само уколико је то потребно.  

Назначавање повшинске храпавости није неопходно када уобичајени 
производни процес сам по себи осигурава прихватљив квалитет обрађене 
површине. 

 
Слика 9.12 Све површине имају исту храпавост 

 

 
 (а)                                                     (б) 

Слика 11.13 Скупна ознака за разлишите класе храпавости на техничком 
цртежу (а). Још један начин за означавање различите храпавости на техничком 

цртежу (б). 

 
Слика 11.14 Највише коришћени начин за скупну ознаку различитих класа 

храпавости на техничком цртежу. 
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Слика 11.15 Упришћено приказивање сложених знакова обраде 

 

 
                          (а)                              (б)                                       (в) 

Слика 9.16 примери поједностављених знакова површинске  
храпавости (а), (б) и (в). 


