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Tolerancje kształtu Tolerancje położenia
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Przykład
Każda tworząca 
tolerowanej powierzchni 
powinna się zawierać 
między dwiema 
płaszczyznami 
równoległymi  
oddalonymi od siebie  
o 0,1 i równoległymi  
do osi bazowej A.

Definicja
Pole tolerancji wyznaczają 
dwie płaszczyzny 
równoległe odległe  
od siebie o wartość 
tolerancji t.

Definicja
Pole tolerancji  
w płaszczyźnie pomiaro-
wej położonej prostopadle 
do osi wyznaczają  
dwa współśrodkowe 
okręgi. Różnica promieni 
okręgów wynosi t.

Definicja
Pole tolerancji  
w płaszczyźnie 
pomiarowej wyznaczają 
dwie proste równoległe 
odległe od siebie o t.

t

t

t

t
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Definicja
Pole tolerancji  
wyznaczają dwie 
płaszczyzny równoległe, 
oddalone od siebie o t.

Definicja
Pole tolerancji w płaszczyźnie 
pomiarowej wyznaczają dwie 
proste równoległe, leżące  
od siebie w odległości t  
i prostopadłe do płaszczyzny 
bazowej A.

Definicja
Pole tolerancji wyznaczają 
dwie płaszczyzny równo-
ległe, leżące od siebie  
w odległości t i nachylone 
w stosunku do prostej 
bazowej pod teoretycznie 
dokładnym kątem. 

Prostoliniowość Płaskość Okrągłość Równoległość Prostopadłość Nachylenie
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12°
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Definicja

Pole tolerancji w płaszczy- 
źnie pomiarowej położonej 
prostopadle do osi wyzna- 
czają dwa współśrodkowe 
okręgi o różnicy promieni 
równej wartości tolerancji t. 

t

t

Definicja (całkowite bicie osiowe)

Pole tolerancji wyznaczają dwie 
równoległe płaszczyzny odległe 
od siebie o wartość tolerancji t.

Bicie promieniowe/osiowe Całkowite bicie  
promieniowe/osioweOkrąg odniesienia, ISO 12181-1, 2

Okrąg odniesienia najmniejszych 
kwadratów (LSCI) 
Wyliczony okrąg odniesienia, którego suma kwadratów 
odległości punktów pomiarowych mierzonych prosto-
padle do elementu osiąga najmniejszą wartość. Domyślnie 
element spełnia wymaganie zdefiniowane przez tolerancję 
okrągłości, jeżeli jego profil zaobserwowany zawiera się 
między dwoma okręgami współśrodkowymi, których 
różnica promieni jest równa lub mniejsza od wartości 
podanej tolerancji. 

Okręgi odniesienia najmniejszej strefy 
(MZCI)
Dwa wyliczone okręgi odniesienia. Wartość odchyłki 
określa najmniejsza odległość między dwoma elementami 
idealnymi geometrycznie, między którymi zawiera się  
tolerowany element rzeczywisty. Warunek najmniejszej 
strefy znany jest również jako kryterium Czebyszewa.

Okrąg odniesienia opisany 
najmniejszy (MCCI) 
Wyliczony okrąg odniesienia o możliwie  
najmniejszej średnicy, obejmujący profil  
od zewnątrz.

Okrąg odniesienia wpisany 
największy (MICI)
Wyliczony największy okrąg odniesienia,  
wpisany wewnątrz profilu.

RONt (LSCI)

okrąg 
odniesienia 

(średni)

okrąg zewn.

okrąg wewn.

RONt (MZCI)

RONt (MCCI)

min. okrąg opisany

maks. okrąg wpisany

RONt (MICI)

A

B

0,1 A-B

A

0,08 A

Definicja 
Pole tolerancji wyznacza 
walec o średnicy t,  
którego oś zgadza się  
z osią bazową.t

t

t t t

t
2

tDefinicja
Pole tolerancji  
wyznaczają dwa 
współosiowe walce  
o różnicy promieni  
równej t.

Definicja
Jeśli przed wartością 
tolerancji podano symbol 
Ø, wówczas pole tolerancji 
jest walcem o średnicy 
równej wartości tolerancji, 
którego oś znajduje się 
teoretycznie w tym samym 
miejscu co tolerowana 
linia.

Definicja
Pole tolerancji wyznaczają 
dwie równoległe płaszczyzny, 
które są odległe od siebie  
o wartość t.

Definicja
Pole tolerancji wyznaczają 
dwie równo oddalone 
od siebie linie, będące 
obwiedniami okręgów  
o średnicy t, których środki 
leżą na linii o idealnym 
kształcie geometrycznym.

Definicja
Pole tolerancji wyznaczają 
dwie równo oddalone 
od siebie powierzchnie, 
będące obwiedniami 
sfer o średnicy t, których 
środki są położone na 
powierzchni o idealnym 
kształcie geometrycznym.

Kształt zarysu Walcowość Kształt powierzchni Pozycja Symetria Współosiowość
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Przykład
Każda tworząca tolerowa-
nej powierzchni cylindry-
cznej powinna się mieścić 
miedzy dwiema prostymi 
równoległymi leżącymi  
od siebie w odległości  
0,1 mm.

Przykład
Tolerowana  
powierzchnia powinna 
się mieścić między 
dwiema równoległymi 
płaszczyznami 
oddalonymi od siebie  
o 0,08.

Przykład
Linia obwodowa  
zaobserwowana  
w dowolnym przekroju 
powierzchni walcowej 
powinna się zawierać 
między dwoma 
współśrodkowymi 
okręgami, których różnica 
promieni wynosi 0,1.

Przykład
Linia środkowa 
zaobserwowana powinna się 
zawierać pomiędzy dwiema 
płaszczyznami równoległymi, 
odległymi od siebie o 0,1, 
które są prostopadłe do 
płaszczyzny bazowej A.

Przykład
Tolerowana po-
wierzchnia powinna 
mieścić się między 
dwiema płaszczyznami 
równoległymi, leżącymi  
od siebie w odległości 0,05 
i nachylonymi do prostej 
bazowej dokładnie pod 
kątem 12° (wymiar TED).

Przykład
W każdym cięciu, 
równoległym do 
płaszczyzny rysunku, 
tolerowany profil musi się 
mieścić między liniami, 
będącymi obwiedniami 
okręgów o średnicy 0,03, 
których środki leżą na linii 
o idealnych kształtach 
geometrycznych.

Przykład
Tolerowana powierzchnia 
cylindryczna powinna się 
zawierać między dwoma 
współosiowymi walcami  
o różnicy promieni 0,1.

Przykład
Powierzchnia zaobserwo-
wana powinna 
 się mieścić między 
dwiema powierzchniami 
równoległymi do siebie, 
będącymi obwiedniami 
 sfer o średnicy 0,03, 
których środki są położone 
na powierzchni o idealnym 
kształcie geometrycznym.

Przykład
Oś tolerowanego otworu 
pownna znajdować się 
wewnątrz walca o średnicy 
0,02, którego oś pokrywa 
się z pozycją teoretycz-
nie dokładną względem 
układu płaszczyzn ba-
zowych A, B i C. 

Przykład
Płaszczyzna środkowa 
wpustu powinna się 
mieścić między dwiema 
płaszczyznami równoległymi, 
leżącymi od siebie  
w odległości 0,08. 
Płaszczyzny te są położone 
symetrycznie do płaszczyzny 
środkowej bazowej A.

Przykład 
(współosiowość)
Oś tolerowana walca 
powinna znajdować się 
wewnątrz pola w kształcie 
walca o średnicy 0,06,  
którego osią jest oś 
bazowa.

Przykład (całkowite bicie 
osiowe)
Płaszczyzna zaobserwowana po-
winna mieścić się między dwiema 
płaszczyznami równoległymi, 
znajdującymi się w odległości 
0,08 i przebiegającymi prosto-
padle do osi bazowej A. 

Wskazówka
Podczas pomiaru detal należy 
kilkukrotnie obrócić wokół osi 
odniesienia. Detal i urządzenie 
należy przesuwać względem  
siebie w płaszczyźnie  
promieniowej.

Przykład
Linia zaobserwowana 
dowolnego przekroju 
tolerowanej powierzchni 
cylindrycznej powinna się 
zawierać między dwoma 
współśrodkowymi okręgami 
o różnicy promieni równej 
0,1, których wspólny środek 
leży na osi bazowej utwo- 
rzonej z osi A i B.

Wskazówka
Podczas pomiaru detal 
należy obracać wokół osi 
odniesienia. 

Wskazówka:
Więcej informacji dotyczących tolerancji 
kształtu i położenia podano w normie DIN 
EN ISO 1101.

Więcej informacji dotyczących odniesienia 
i systemów odniesienia podano w normie 
DIN EN ISO 5459. 
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