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6.1 KLASIFIKÁCIA ROZMEROV SÚČIASTKY Z HĽADISKA FUNKCIE





6.2 ZÁKLADNÉ POJMY PRI TOLEROVANÍ

V norme STN EN 20286-1 sú uvedené základné pojmy a definície súvisiace s tolerovaním

funkčných rozmerov, všeobecné zásady vytvorenia sústavy tolerancií a uložení a tabuľky číselných

hodnôt toleranciía základných odchýlok.

Pre označenie geometrických prvkov obrobku, ohraničených kontaktnými funkčnými plochami

spájaných súčiastok, boli zavedené pojmy:

 Hriadeľ – termín používaný na označenie vonkajších geometrických prvkov obrobku.

 Diera – termín používaný na označenie vnútorných geometrických prvkov obrobku.

Pre jednoduchosť sa uvažuje s obrobkom kruhového prierezu. Všeobecným názvom diera alebo

hriadeľ označujeme aj obrobky nekruhového prierezu, tvar ohraničený dvoma rovnobežnými

plochami so šírkou medzery alebo hrúbkou steny obrobku.

Pre rozmery geometrických prvkov boli zavedené pojmy (obr. 6.2):

Menovitý rozmer MR – rozmer uvedený na technickom výkrese, ku ktorému sa vzťahuje

používanie horných a dolných odchýlok.

Skutočný rozmer SR - rozmer zistený meraním na hotovej vyrobenej súčiastke.

Medzné rozmery – dva krajné dovolené rozmery geometrického prvku, medzi ktorými musí

nachádzať skutočný rozmer SR alebo ktorým sa môže v krajnom prípade rovnať

Poznáme dva medzné rozmery:

Horný medzný rozmer HMR pre dieru (Dmax,) hmr pre hriadeľ(dmax) – najväčší dovolený rozmer

geometrického prvku.

Dolný medzný rozmer DMR pre dieru( Dmin ), dmr pre hriadeľ (dmin) - najmenší dovolený

rozmer geometrického prvku.











6.3SÚSTAVY TOLERANCIÍ A ULOŽENÍ
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Obrázok 6.12 Zápis pomocou tolerančných značiek ISO na výkresoch zostáv











6.5.2  VŠEOBECNÉ GEOMETRICKÉ TOLERANCIE








































