
Геометрично оразмеряване и толеранс 
 
Геометричното оразмеряване и определяне на допуски (ГО&ОД) е универсален език от 
символи, подобен на международната система от пътни знаци, която определя как да се 
придвижваме по пътищата. Символите в (ГО&ОД) позволяват на конструкторите да опишат 
точно и логично елементите на детайлите така, че те да може точно да се произвеждат и 
проверяват. (ГО&ОД) е отразено в рамката на допуск на елементите (РДЕ). (Фигура 22). РДЕ 
прилича на изречение, се чете от ляво на дясно. Така например, дадената по-долу РДЕ ще се 
прочете по следния начин: 5 mm квадратна форма (1) се контролира с цялостно измерване на 
профила (2) с допуск (3) от 0,05 мм (4) първо спрямо база А (5) и после спрямо база В (6). 
Формата и толеранците определят границите на допустимите производствени колебания. 

 Има седем форми, наречени геометрични елементи, използвани за определяне на детайла и 
характеристиките му. Те са точка, линия, равнина, окръжност, цилиндър, конус и сфера. Има и 
някои геометрични характеристики, които определят състоянието на детайлите и взаимното 
разположение на елементите. 
 
Тези геометрични символи, подобни на използваните на картите за да показват особености, 
като например главни и второстепенни пътища, мостове и летища, целят създаването на общ, 
разбираем за всички език. 
 
Символи на геометрични характеристики: 
 

 Праволинейност - състояние, при което всички точки са в права линия, като допускът е 
определен от зона, образувана от две успоредни линии. 
 

 Равнинност - всички точки от повърхността са в една равнина, като допускът е 
определен от зона, образувана от две успоредни равнини. 
 

 Кръглост- всички точки от повърхността са в кръг. Допускът е определен от зона, 
ограничена от два концентрични кръга. 
 

Цилиндричност-всички точки от повърхността са на еднакво разстояние от обща ос. 
Цилиндричният толеранс се  определя, като  зона ограничена от два концентрични цилиндри, в 
който трябва да се намира повърхността. 
 



Профил – Метод за контролиране на неправилни повърхнини, линии, арки или 
нормални равнини. Отклонението от профила може да бъде поставено както върху отделни 
елементи или върху цялата повърхност на детайла. Профилният допуск се определя като 
еденична граница по целият профил, по който всички елементи от повърхността трябва да 
лежат. 
 

 Ъглово отклонение – Отклонението на повърхност или на ос от зададен ъгал 
(различен от 90°) спрямо базова равнина или ос. Допусковата зона се определя от две 
успоредни равнини под определен ъгал спрямо отправна равнина или ос. 
 

 Перпендикулярност -  Отклонение на повърхност или ос от правия ъгал спрямо 
отправна равнина или ос. Прерпендикулярния допуск определя едно от следните: зона 
дефинирана от две равнини перпендикулярни на отправната равнина или ос или зона 
дефинирана от две успоредни равнини перпендикулярни на отправната ос.  
 

Успоредност – Отстоянието на повърхност или ос отнасящо се до всички точки спрямо 
отправна равнина или оси. Успоредният допуск определя едно от следното: зона от две 
равнини или линии успоредни на отправната равнина или оси или цилиндрична допускова зона, 
на която осите са успоредни спрямо отправните оси. 
 

 Концентричност – Осите на всички напречни сечения на елементите от повърхноста 
за оборот са общи на осите на отправния елемент. Концентричния допуск определя 
цилиндрична допускова зона, в която осите съвпадат с отправните оси. 
 

 Позиционно отклонение – Позиционния допуск дифинира зона, в която централните 
оси или централната равнина са ограничени да варират от теоритичното си разположение. 
Усновните размери установяват теоритичното си разположение от отправните елемнти и между 
взаймосвързани елементи. Позиционния допус е пълното допустимо отклонение в 
разположението на елементи спрямо тяхното точно разположение. За цилиндрични елементи 
като отвори и външни диаметри, позициония допуск е диаметъра на допусковата зона в която 
осите на елементите трябва да са включени. За елементи, който не са кръгли като канали, 
позициония допуск е пълната дължина на толерираната зона, в която централната равнина на 
елемнета трябва да лежи. 
 

 Радиално биене – Предоставя контрол на кръгли елементи от повърхноста. Допуска 
се прилага независимо на всяка кръгла измерена повърхност до като детайла се завърти на 
360 градуса. Радиалното биене приложено към повърхност построена около базовите оси, 
контролира натрупаната грешка от кръглост и съосност. Когато се приложи към повърхност 
построена от правия ъгал към отправната ос то контролира кръглите елементи на равнинната 
повърхност. 
 



 Пълно биене -  Предоставя композитен контрол на всички повърхностни елементи. 
Допуска се прилага едновременно към кръгли и надлъжни елементи до като детайла се 
завърти на 360 градуса. Пълното биене контролира натрупаната грешка от кръглост, 
цилиндричност, праволинейност, съосност, ъглово отклонение и профил, когато е приложено 
върху повърхност построена около отправни оси. Когато е приложена към повърхност 
построена към правият ъгал на отправните оси, то контролира натрупаната грешка от 
перпендикулярност и равнинност. 


