


Tolerování délkových a úhlových 

rozměrů 

 Tolerování – je předepsání rozměru v určitých 
mezích. 

 

 Klade zvýšené  nároky na výrobu a proto je 
účelné tolerovat pouze rozměry funkční!!! 
(Neopodstatněné požadavky na přesnost součástí 
znamenají i výrazné navýšení nákladů na výrobu.) 

 

 Znalost tolerování je současně podkladem pro 
tvorbu výkresové dokumentace, která popisuje 
nejen geometrii součásti, ale současně je i 
podkladem pro volbu vhodné technologie výroby. 



Tolerování délkových a úhlových rozměrů 

Všeobecné tolerance 

 Dle ČSN ISO 2768-1 jsou stanoveny 4 třídy 

přesnosti. 

Nepředepsané mezní úchylky délkových 

rozměrů 



Tolerování délkových a úhlových rozměrů 

Všeobecné tolerance 

Nepředepsané mezní úchylky zkosení a 

zaoblení hran 

Nepředepsané mezní úchylky úhlových 

rozměrů 



Zapisování tolerancí na 

výkresech 

Pomocí: 

- mezních úchylek, 

- mezních rozměrů, 

- tolerančních značek. 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Mezní úchylky 

Mezní úchylky délkových 

rozměrů 

Mezní úchylky úhlů 

Souměrná 

mezní 

úchylka Nulová 

mezní 

úchylka 

Kladné a záporné 

mezní úchylky 

Kladné a záporné 

mezní úchylky 

Souměrná 

mezní 

úchylka 

Jsou číselně vyjádřené hodnoty zapisované těsně za jmenovitým rozměrem, 

které definují maximální dovolenou nepřesnost výroby součásti.  



Definují minimální a maximální dovolený rozměr součásti. 

 

Minimální a 

maximální rozměr 

součásti 

Omezení rozměru 

v jednom směru 

Mezní rozměry 

úhlů 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Toleranční značky 

Zápis toleranční 

značky za jmenovitý 

rozměr 

Zápis číselné mezní 

úchylky za toleranční 

značku 

Zápis mezních 

rozměrů k 

toleranční značce 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Toleranční značky 
Slouží k zápisu tolerancí vyráběných součástí ve výkresu součásti. 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Toleranční pole – základní pojmy 

Tolerance – je rozdíl mezi horním a dolním rozměrem nebo také algebraický 

rozdíl mezi horní a dolní úchylkou. Jedná se vždy o kladné číslo, proto se udává 

bez znaménka!!! Vyjadřuje velikost dovolené nepřesnosti výroby součásti. 

 

T = HMR – DMR = hmr – dmr = es – ei = ES - EI 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Toleranční pole 
Je plocha obdélníku, jehož vodorovné strany náleží horní a dolní úchylce 

a výška udává velikost tolerance. 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Uložení 

Uložení – je vzájemný vztah dvou strojních součástí (například hřídel zasunutý 

do díry). 

Ke jmenovitému 

rozměru se 

určují rozměry a 

tolerance 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Typy uložení 

Uložení s vůlí – 
vždy zaručena vůle, která 
umožňuje vzájemný 
pohyb součástí. 

Uložení přechodné - 
v závislosti na skutečných 
rozměrech se vyskytuje 
buď vůle nebo přesah 

Uložení s přesahem 
– přesah zaručuje 
vzájemnou nepohyblivost 
součástí! 



Zapisování tolerancí na výkresech 

Typy uložení 

Základní toleranční soustavy: 

 - soustava jednotné díry – zde jsou všechny tolerance hřídelů 
vztaženy k poloze tolerančního pole H díry, 

- soustava jednotného hřídele – zde jsou všechny tolerance 
děr vztaženy k poloze tolerančního pole h hřídele. 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Posuv nástroje 

Příčná drsnost 

Profil povrchu – vzniká jako průsečnice nerovností skutečného povrchu s 

rovinou vedenou kolmo k tomuto povrchu. Profil povrchu je základním zdrojem 

informací pro posuzování struktury povrchu. 

Skutečný profil 

povrchu součásti 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Průměrná aritmetická hodnota úchylky profilu - Ra 

Počet měření 

Měřená délka 

profilu 

Hodnota 

výšky 

profilu  

Ra – je střední aritmetická hodnota úchylek profilu v rozsahu základní délky l. 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Průměrná aritmetická hodnota úchylky profilu 

Ra u různých výrobních technologií 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Předepisování struktury povrchu na 

výkresech 

Povrch 

obrobený i 

neobrobený 
Povrch 

obrobený 

Povrch 

neobrobený 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Příklady značek struktury povrchu 

Obecné povrchy s 

udáním horní meze 

Povrchy bez 

odebírání materiálu 

(stříhané, řezané 

plamenem) 

Obrobené povrchy s 

udáním maxima 

horní meze 

Obrobené povrchy 

s udáním horní a 

dolní meze 

Povrchy materiálu 

obrobené po 

obvodu 

Povrchy 

zarovnané bez 

přídavku materiálu 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Polohy značek struktury povrchu na 

výkrese 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Umístění značek struktury povrchu 

Značka struktury povrchu 
umístěná na nebo nad 
tolerančním rámečkem 
geometrické tolerance 

Požadavek na 

strukturu povrchu 

se vztahuje na celý 

obvod profilu 

Ozubené kolo – 

značka na 

roztečné 

kružnici 

Rozměry s odlišnou tolerancí, 

ale stejný jmenovitý rozměr  - 

zápis značky na obě plochy 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Umístění značek struktury povrchu na 

kótách 

Zápis společně na 

kótovací čáře 

Zápis odděleně na 

pomocné kótovací 

čáře 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Zápis struktury povrchu jedním parametrem 

Všechny plochy obrobeny 

stejně 

Neobrobené plochy 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Zápis struktury povrchu více parametry 



Struktura povrchu a její hodnocení 

Zápis struktury povrchu u součástí z plechu 



Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování 

Úpravy povrchu 
 

 



 SHD – povrchově kalená vrstva 

 CHD – hloubka cementované vrstvy 

 FHD – hloubka kalení 

 NHD – hloubka nitridované vrstvy 

Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování 

Tepelné zpracování 
 

 

 Místní 

tepelné 

zpracování 

Tepelné 

zpracování 

celé součásti 



 Vyvolené číslo -  je součást číselné řady, jejímiž krajními 
členy jsou čísla 1 a 10 a poměr mezi sousedními členy řady je 
přibližně stejný. Pokud má řada bez čísla 10 n členů, bude 
poměr mezi sousedními členy zhruba 101/n (tj. n-tá odmocnina 
z deseti). Vyvolená čísla tedy tvoří přibližně geometrickou 
posloupnost, pokud je zobrazíme v logaritmické stupnici tak 
bude jejich vzdálenost od sebe přibližně stejná.  
 

 

 Používají se především pro určení hlavních a připojovacích 
rozměrů, pro průměry, délky, šířky, úhly, kužele a jiné rozměry 
zaručující vyměnitelnost součástí.  

 
 Řady vyvolených čísel se v technické praxi používají pro 

sjednocení standardních hodnot velikostí součástek. Na 
geometrické řadě jsou založeny rovněž formáty 
papíru vycházející z norem DIN. 

 

 

 

 

Vyvolená čísla a normální rozměry 

 



 Zvýšení pravděpodobnosti toho, že různí konstruktéři 
použijí stejné velikosti dílů. V případě, že velikost dílu se 
může pohybovat v nějaké toleranci, vybere konstruktér díl, 
jehož velikost se v rámci dané tolerance rovná nějakému 
vyvolenému číslu. 

 

 Snížení počtu různých velikostí dílů na trhu – zavedením 
standardní logaritmické stupnice je zajištěno pokrytí 
rozdílných požadavků minimálním množstvím rozdílných 
velikostí výrobků. 

 

 Nejběžnějšími řadami vyvolených čísel jsou: 

 

-Renardova čísla značená R, která dělí interval 1-10 na 
5, 10, 20 nebo 40 částí. 

 

 

Vyvolená čísla a normální rozměry 

Hlavní důvody zavedení vyvolených čísel 

 



Příklad řady R5, která dělí 

interval 1-10 na 5  



Výpočet rozměrového obvodu 

Podmínky smontovatelnosti 

Tuč = ΣTi  

(tolerance uzavíracího členu = 

součtu tolerancí dílčích 

členů)  

 

Tv = TB + Ts + TL  

 

Tolerance délkového 

členu L (0,15 – 0,2) při 

délce l do 100 mm Tolerance vůle 

pojistným 

členem a 

ložiskem 

Tolerance šířky 

ložiska 

Tolerance šířky 

pojistného 

kroužku ložiska 



Po splnění předchozích podmínek napíšeme rovnici pro 

vyjádření uzavíracího členu:  

 

v = L - B - s  

 

 

Dále z této rovnice (po logické úvaze) určíme rovnice pro 

maximální a minimální hodnotu uzavíracího členu (vůle - v): 

Vmax = Lmax - Bmin - smin  

 

Vmin = Lmin - Bmax - smax  

 

Výpočet rozměrového obvodu 

Podmínky smontovatelnosti 

Vůle v – 

nutno zvolit 

hodnotu!!! 

Šířka ložiska 

Šířka 

pojistného 

kroužku 

Délka celku - 

dopočítáváme! 



Vypočítáme jmenovitý rozměr L JRL z rovnice sestavené podle obr:  

 

JRL = B + v + s 
 

*dosazujeme pouze hodnoty jmenovitých rozměrů (bez úchylek)!!!  

 

Vypočítáme hodnotu horní mezní úchylky:  

 

esL = Lmax - JRL  
 

a dolní mezní úchylky:  

eiL = Lmin - JRL  

 

Zápis výsledné hodnoty rozměru L ve tvaru:  

 

  esL  

JRL  eiL  
 

Výpočet rozměrového obvodu 

Podmínky smontovatelnosti 

Rozměr L 

Horní mezní 

úchylka 

Dolní mezní 

úchylka 



Příklad výpočtu  

rozměrového obvodu 
 

Zadání: 

Ložisko, vůle v rozmezí 0,1 až 0,4, dle obr.   

šířka ložiska včetně úchylky: B = 23 -0,12  

šířka pojistného kroužku pro průměr 65: s = 2 h11 = 2 -0,06  

 

 TL = Tv - TB - Ts = 0,3 - 0,12 - 0,06 = 0,12  

(je dostatečně větší než 0 vzhledem k JRL)  

JRL = v + B + s = 0 + 23 + 2 = 25,0  

Lmax = vmax + Bmin + smin = 0,4 + 22,88 + 1,94 = 25,22  

Lmin = vmin + Bmax + smax = 0,1 + 23,0 + 2,0 = 25,10  

esL = Lmax - JRL = 25,22 - 25,0 = 0,22  

eiL = Lmin - JRL = 25,1 - 25,0 = 0,10  

 

    +0,22  

   L = 25  +0,10 

 


