
4.5. Oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach 

maszynowych  
  

4.5.1. Materiał nauczania  
  

Wymiary dzieli się na cztery rodzaje: zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane  i 

pośrednie (rys. 28).  

  
Rys. 28. Rodzaje wymiarów: a) zewnętrzny Z, b) wewnętrzny W, c) mieszany M, d i e) pośrednie P 

[4, s. 16]  

  
Rys. 29. Określenie odchyłek granicznych za pomocą wymiarów granicznych i wymiaru nominalnego 

[4, s. 19]  

  

Tolerancję T określa się jako  

T = B – A  

A - wymiar graniczny dolny  

B - wymiar graniczny górny  

Różnicę algebraiczną między wymiarem górnym i odpowiadającym mu 

wymiarem nominalnym nazywamy odchyłką górną es (dla wałka), ES (dla otworu). 

Różnicę algebraiczną między wymiarem dolnym a odpowiadającym mu wymiarem 

nominalnym nazywamy odchyłką dolną ei, EI. Odchyłki górne dla wałka i otworu 

określone są wzorami es = Bw – D,          ES = Bo – D, Bw - wymiar graniczny górny 

wałka   

Bo - wymiar graniczny górny otworu 

odchyłki dolne odpowiednio  



ei = Aw – D,           EI = Ao 

– D, Aw - wymiar graniczny dolny wałka   

Ao - wymiar graniczny dolny otworu  

  

Znormalizowane wartości tolerancji i odchyłek zgodnie z PN-EN 20286-1 tworzą 

dla wymiarów nominalnych tzw. układ tolerancji.  

  
Rys. 30. PołoŜenie pola tolerancji i ich symbole literowe [4, s. 23]  

  

Otwór (element wewnętrzny) i wałek (element zewnętrzny) oznaczone symbolami 

H i h nazywa się podstawowymi. Ich odchyłki podstawowe są równe a pola tolerancji 

przylegają do linii zerowej. Wartości liczbowe odchyłek podstawowych i granicznych 

odczytuje się  w tablicach PN. Odchyłki mogą być ujemne, dodatnie lub równe 0.  

Znormalizowany układ tolerancji zawiera 19 klas dokładności.  

Skojarzenie elementu typu wałek z otworem drugiego elementu tworzącego 

połączenie nazywamy pasowaniem, jeśli wymiary nominalne średnic wałka oraz 

otworu są jednakowe  i tolerowane. Jeżeli kojarzymy wałek i otwór, to otrzymujemy 

pasowanie. Pasowanie oznaczamy przez podanie tolerancji otworu łamanej przez 

tolerancję wałka, np. 50 H8/h7 oznacza skojarzenia wałka 50 h7 i otworu 50 H8. W 

wyniku skojarzenia miedzy wałkiem  i otworem powstaje luz. Luz ten może przybrać 

różne wartości zależne od wykonania części.   
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Rys. 31. Różne możliwości zapisu pasowania na rysunku [2, s. 191]  

  

W normach ISO i niektórych PN opartych na ISO odchyłki kształtu, odchyłki 

położenia oraz odchyłki złożone kształtu i położenia nazywa się odchyłkami 

geometrycznymi. Ponadto wśród odchyłek położenia wyróżnia się grupę odchyłek 

kierunku (obejmującą odchyłki równoległości, prostopadłości i nachylenia) oraz 

grupę odchyłek lokalizacji (obejmującą odchyłki pozycji, współosiowości i symetrii).  

  
Rys. 32. Różne możliwości zapisu wymiarów tolerowanych na rysunku [7, s. 208]  

Nierówności powierzchni rzeczywistej w znacznym powiększeniu można sobie 

wyobrazić tak, jak to przedstawiono na rys. 33. Nierówności te można odwzorować 

za pomocą przyrządów pomiarowych, otrzymując tak zwany pierwotny profil 

powierzchni. Odzwierciedla on wszystkie nierówności powierzchni - bardzo drobne i 

większe.  

W obowiązujących normach na profilu nierówności powierzchni wyodrębnia się 

trzy klasy nieregularności: chropowatość, falistość oraz błędy kształtu (rys. 33). 

Nierówności powierzchni obrobionych różnymi metodami można scharakteryzować: 

falistością, chropowatością i kierunkowością struktury geometrycznej powierzchni.  

Ø  50 H7/d8 lub   
8 d 

  

  



  
Rys. 33. Sumaryczny obraz nierówności powierzchni i podział na klasy nierówności [2, s. 160]  

Na rysunkach maszynowych, w razie potrzeby, można zapisać informacje 

dotyczące obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.  

 
Rys. 34.  Przykłady zapisu: a) obróbki cieplnej nad tabliczką rysunkową, b) informacji w 

wymaganiach technicznych o powłoce nałożonej na powierzchnię przedmiotu [2, s. 172, 

173]  

  

  
Rys. 35.  Przykład oznaczania zróżnicowanej struktury geometrycznej powierzchni [6, s. 170]  

  

4.5.2. Pytania sprawdzające  
  

1. Jakie są rodzaje wymiarów?  

2. W jaki sposób tolerujemy wymiary?  

3. Jak można zapisać wymiar tolerowany?  

4. W jaki sposób zapisujemy pasowanie na rysunku?  

5. Jakie są rodzaje tolerancji kształtu i położenia?  

6. Jak oznaczamy obróbkę cieplną na rysunku?  

7. Jak oznaczamy powłokę ochronną na rysunku?  

 

  

a)  b)  

    


