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Drobne nierDrobne nier óównowno śści ci 
powierzchni powierzchni 
przedmiotu bprzedmiotu b ęęddąące ce 
wynikiem stosowanej wynikiem stosowanej 
obrobr óóbki nazywamy bki nazywamy 
chropowatochropowato śściciąą tej tej 
powierzchni.powierzchni.

PrzecinajPrzecinaj ąąc przedmiot c przedmiot 
ppłłaszczyznaszczyzn ąą prostopadprostopad łąłą do do 
powierzchni nominalnej powierzchni nominalnej 
otrzymujemy profil nominalny otrzymujemy profil nominalny 
i i profil zaobserwowanyprofil zaobserwowany ..

ChropowatoChropowatośćść powierzchnipowierzchni



Liczbowa wartoLiczbowa warto śćść chropowatochropowato śści powierzchni jest ci powierzchni jest 
okreokre śślona za pomoclona za pomoc ąą parametru chropowatoparametru chropowato śści ci RRaa, , 
podajpodaj ąącego cego śśrednie arytmetyczne odchylenie profilu rednie arytmetyczne odchylenie profilu 
od linii od linii śśredniej.redniej.

Parametr RParametr R aa jest jest 
parametrem parametrem 
podstawowym. podstawowym. 
Jego wartoJego warto śści sci s ąą
znormalizowane.znormalizowane.

ChropowatoChropowatośćść powierzchnipowierzchni



ChropowatoChropowatośćść powierzchnipowierzchni
Gdy wartoGdy warto śćść parametru parametru RRaa nie monie mo ŜŜe bye byćć wyznaczona (np. z wyznaczona (np. z 
braku przyrzbraku przyrz ąąddóów pomiarowych), wtedy mow pomiarowych), wtedy mo ŜŜna podana poda ćć parametr parametr 
pomocniczy pomocniczy RRzz chropowatochropowato śści. Jest on okreci. Jest on okre śślony jako rlony jako r óóŜŜnica nica 
śśredniej arytmetycznej odlegredniej arytmetycznej odleg łłoośści od linii odniesienia pici od linii odniesienia pi ęęciu ciu 
najwynajwy ŜŜszych punktszych punkt óów profilu i w profilu i śśredniej arytmetycznej redniej arytmetycznej 
odlegodleg łłoośści od tej linii pici od tej linii pi ęęciu najniciu najni ŜŜszych punktszych punkt óów.w.

Parametr RParametr R zz jest jest 
parametrem parametrem 
pomocniczym. pomocniczym. 
Jego wartoJego warto śści sci s ąą
znormalizowane.znormalizowane.



Budowa pełnego oznaczenia 
chropowatości powierzchni

ChropowatoChropowatośćść powierzchnipowierzchni
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Przy wpisywaniu wartości parametru 
Ra podajemy tylko jego wartość
liczbową, opuszczając symbol Ra.

Przy podawaniu wartości Rz symbol 
ten zawsze naleŜy umieszczać
przed wartością liczbową.

W przypadku gdy dopuszczalna 
chropowatość powierzchni ma być
uzyskana przy zastosowaniu 
określonej obróbki, to informację
tę zapisuje się słownie.

Wartości liczbowe parametru Ra

w zaleŜności od rodzaju obróbki

ChropowatoChropowatośćść powierzchnipowierzchni



Tolerancje ksztaTolerancje kształłtu i potu i połłooŜŜeniaenia
Tolerancje ksztaTolerancje kszta łł tutu okreokre śślajlająą wymagane dokwymagane dok łładnoadno śści ci 
wykonania ksztawykonania kszta łł tu powierzchni i sktu powierzchni i sk łładajadająą sisięę z symboli z symboli 
tolerancji i z liczbowej wartotolerancji i z liczbowej warto śści odchyci odchy łłki. ki. 
RozrRozr óóŜŜniamy trzy sposoby zapisywania odchyniamy trzy sposoby zapisywania odchy łłek ksztaek kszta łł tu. tu. 
SposSpos óób zapisywania odchyb zapisywania odchy łłek ksztaek kszta łł tu zaletu zale ŜŜy od tego, czy y od tego, czy 
odchyodchy łłka obowika obowi ąązuje na cazuje na ca łłej powierzchni, czy na ej powierzchni, czy na 
ograniczonym jej fragmencie w okreograniczonym jej fragmencie w okre śślonym miejscu lonym miejscu 
elementu, czy wreszcie na caelementu, czy wreszcie na ca łłej dej d łługougo śści odniesienia.ci odniesienia.

TTolerancja poolerancja po łłooŜŜeniaenia jest zawsze zwijest zawsze zwi ąązana z dwiema zana z dwiema 
powierzchniami rozpatrywanego przedmiotu (w przypad kach powierzchniami rozpatrywanego przedmiotu (w przypad kach 
szczegszczeg óólnych powierzchni tych molnych powierzchni tych mo ŜŜe bye byćć wiwięęcej nicej ni ŜŜ dwie).dwie).



SposSpos óób opisywania odchyb opisywania odchy łłek ek 
ksztakszta łł tu.tu.

Ramki zawierajRamki zawieraj ąące opis elementu ce opis elementu 
tolerowanego tolerowanego łąłączy siczy si ęę z liniz lini ąą
konturowkonturow ąą powierzchni lub linipowierzchni lub lini ąą

pomocniczpomocnicz ąą za pomocza pomoc ąą
odnoszodnosz ąącej, zakocej, zako ńńczonej strzaczonej strza łłkkąą..
WartoWarto śćść odchyodchy łłki podajemy w mm.ki podajemy w mm.

Sposoby opisywania Sposoby opisywania 
tolerancji potolerancji po łłooŜŜeniaenia

Tolerancja prostoliniowoTolerancja prostoliniowo śścici

Tolerancja rTolerancja r óównolegwnoleg łłoośścici

Tolerancje ksztaTolerancje kształłtu i potu i połłooŜŜeniaenia



Sposoby Sposoby 
opisywania opisywania 
tolerancji tolerancji 
popo łłooŜŜenia.enia.

Tolerancja rTolerancja r óównolegwnoleg łłoośścici

Tolerancje ksztaTolerancje kształłtu i potu i połłooŜŜeniaenia



Tolerancja Tolerancja 
walcowatowalcowato śścici

Tolerancja bicia wzdTolerancja bicia wzd łłuuŜŜnegonego

Tolerancja Tolerancja 
prostopadprostopad łłoośścici

Tolerancja bicia poprzecznegoTolerancja bicia poprzecznego

Tolerancje ksztaTolerancje kształłtu i potu i połłooŜŜeniaenia


